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คํานํา 

       ประเทศญี่ปุน มีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับท่ี 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา เมื่อวัด
ดวยจีดีพีกอนปรับอัตราเงินเฟอ (ประมาณ 4.5 ลานลานดอลลารสหรัฐ)  และอันดับท่ี 3 รองจาก
สหรัฐอเมริกาและจีน เมื่อวัดดวยอํานาจการซื้อ ญ่ีปุนมีกําลังการผลิตที่สูงและเปนประเทศตนกําเนิด
ของผู ผลิตชั้ น นําที่ ก า วหนาทางเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมตา ง ๆ เชน รถยนต  อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องจักร เหล็กกลา โลหะนอกกลุมเหล็ก เรือ และสารเคมี  ประเทศญ่ีปุน มีพื้นที่ท่ี
ใชในการเกษตรกรรมและมีประชากรที่ประกอบการเกษตร ไมมาก ผลผลิตทางการเกษตรท่ีผลิต
ไดมากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ไดแก ไหม กะหล่ําปลี ขาว มัน และชา     เปนตน อยางไรก็ตาม 
ญี่ปุนตองพึ่งพาการนําเขาอาหารถึงรอยละ 60 จึงเปนประเทศท่ีมีอัตราการเลี้ยงตนเองคอนขางต่ํา  

                 ประเทศญี่ปุน ขึ้นชื่อวาเปนประเทศท่ีมีเสนห มีความเปนระเบียบเรียบรอย วัฒนธรรม
อันดีงามพนักงานรานสะดวกซื้อบริการเราอยางเต็มท่ี โดยเฉพาะเวลาซื้อของเสร็จแลวทอนเงิน จะนับ
เงินทอนใหเห็นทุกเหรียญเลย ถึงแมจะมีบางจุดที่ถังขยะหายาก แตคนก็พรอมใจที่เก็บขยะไวกับตัว 
แลวคอยไปท้ิงลงในถังขยะทีเดียว ทางมาลาย คือทางขามถนนของคน เม่ือมีคนกําลังจะขามรถทุกคัน
จะหยุดใหเสมอ ในรถโดยสาร ท้ังรถบัส รถทัวร รถไฟ ทุกคนมีมารยาท ไมสงเสียงดัง ไมมีการคุย
โทรศัพท ซึ่งคนที่เสียงดังจะถูกมองวาแปลก และถูกเพงเล็งจนละอาย  ลืมของไวก็ไมหาย เคยเผลอ
วางกลองถายรูปไวในหางสรรพสินคา กลับมาก็ยังอยูไมไดหายไปไหน ขึ้นรถโดยสารไมตองกลัวหลง 
เพราะคนขับจะคอยบอกตลอดวาถึงสถานีไหนแลว และแตงกายสุภาพ สะอาด ขับรถสุภาพ และรถ
ขนสงสาธารณะจะตรงเวลาอยางมาก  

       เอกสารรายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ ประเทศญี่ปุน เปนสวนหน่ึงของการศึกษา

อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุนท่ี 68 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ทําใหผูเขารับการ

อบรมไดมีความรูและประสบการณตรงจากการศึกษาดูงานในครั้งน้ีเปนอยางมาก จึงหวังเปนอยางยิ่ง

วาเอกสารฉบับนี้ จะเกิดประโยชนตอผูท่ีมีความสนใจตอไป 
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1.1 ประเทศญี่ปุน 

 

ภูมิศาสตร 

ประเทศญี่ปุนตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือระหวางมหาสมุทรแปซิฟกเหนือและทะเลญี่ปุน 
พ้ืนที่ของญี่ปุนคิดเปน 377,873 
รวมกัน หรือมีขนาดเล็กกวาแคลิฟอรเนียเล็กนอย ประเทศญี่ปุนประกอบดวยเกาะหลัก 
ดวยเกาะเล็กเกาะนอยกวา 4,000 

ภาษา 

ในประเทศญ่ีปุนใชภาษาราชการเพียงภาษาเดียวนั่นคือภาษาญ่ีปุน อยางไรก็ต
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับหนึ่ง เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศท่ีบรรจุอยูใน
การศึกษาภาคบังคับท่ีทุกคนตองเรียนรู

ดังนั้น แมวาคุณจะไมเขาใจภาษาญี่ปุนคุณก็ยังสามารถเพลิดเพลินกับการเที่ยวญี่ปุนได แตถาคุณรูจัก
ภาษาญ่ีปุนที่ใชในชีวิตประจําวันไวสักเล็กนอย ก็จะทําใหการเดินทางทองเท่ียวของคุณสะดวกสบายมากข้ึน 
การทองจําคําศัพทท่ีเปนประโยชนเพียงไมกี่คําอาจกอใหเกิดความแตกตางไดอยางมากมาย

สวนที่ 1 ขอมลูทั่วไป 

ประเทศญี่ปุนตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือระหวางมหาสมุทรแปซิฟกเหนือและทะเลญี่ปุน 
377,873 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีขนาดใกลเคียงกับประเทศเยอรมันและสวิตเซอรแลนด

รวมกัน หรือมีขนาดเล็กกวาแคลิฟอรเนียเล็กนอย ประเทศญี่ปุนประกอบดวยเกาะหลัก 
4,000 เกาะ 

ในประเทศญ่ีปุนใชภาษาราชการเพียงภาษาเดียวนั่นคือภาษาญ่ีปุน อยางไรก็ตาม ชาวญี่ปุนจํานวนมาก
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับหนึ่ง เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศท่ีบรรจุอยูใน
การศึกษาภาคบังคับท่ีทุกคนตองเรียนรู 

ดังนั้น แมวาคุณจะไมเขาใจภาษาญี่ปุนคุณก็ยังสามารถเพลิดเพลินกับการเที่ยวญี่ปุนได แตถาคุณรูจัก
ปุนที่ใชในชีวิตประจําวันไวสักเล็กนอย ก็จะทําใหการเดินทางทองเท่ียวของคุณสะดวกสบายมากข้ึน 

การทองจําคําศัพทท่ีเปนประโยชนเพียงไมกี่คําอาจกอใหเกิดความแตกตางไดอยางมากมาย

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศญี่ปุนตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือระหวางมหาสมุทรแปซิฟกเหนือและทะเลญี่ปุน 
ซึ่งมีขนาดใกลเคียงกับประเทศเยอรมันและสวิตเซอรแลนด

รวมกัน หรือมีขนาดเล็กกวาแคลิฟอรเนียเล็กนอย ประเทศญี่ปุนประกอบดวยเกาะหลัก 4 เกาะ ลอมรอบ

าม ชาวญี่ปุนจํานวนมาก
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับหนึ่ง เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศท่ีบรรจุอยูใน

ดังนั้น แมวาคุณจะไมเขาใจภาษาญี่ปุนคุณก็ยังสามารถเพลิดเพลินกับการเที่ยวญี่ปุนได แตถาคุณรูจัก
ปุนที่ใชในชีวิตประจําวันไวสักเล็กนอย ก็จะทําใหการเดินทางทองเท่ียวของคุณสะดวกสบายมากข้ึน 

การทองจําคําศัพทท่ีเปนประโยชนเพียงไมกี่คําอาจกอใหเกิดความแตกตางไดอยางมากมาย 



๒ 

 

ภาษาญ่ีปุนท่ีเปนประโยชน : 
ญี่ปุน<>ไทย 

โอะฮะโยะ โกะไซมะสุ สวัสดีตอนเชา 
คนนิจิวะ สวัสดีตอนกลางวัน 
คมบังวะ สวัสดีตอนเย็น 

โอะยะซุมิ นะไซ ราตรีสวัสดิ ์
ซะโยะนะระ ลากอน 
ซุมิมะเซน ขอโทษ 

โกะเมน นะไซ ฉันเสียใจ 
วะกะริมะเซน ฉันไมเขาใจ 

อะริงะโตะ โกะไซมะสุ ขอบคุณ 
ไฮ ใช 

อิเอะ ไมใช 

ประชากร 

ญี่ปุนมีประชากรกวา 126 ลานคน และชาวญี่ปุนสวนใหญอาศัยอยูในเขตเมืองท่ีมีประชากรอยูอยาง
หนาแนน เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุนคือโตเกียว สวนประชากรในพ้ืนที่มหานครโตเกียวซึ่งรวมถึงตัวเมือง
และปริมณฑลมีประมาณ 12 ลานคน 

เมืองใหญๆ ของประเทศญี่ปุนและประชากรโดยประมาณ 
เมือง ประชากร 

โตเกียว 13,115,747
โยโกฮามา 3,714,200
โอซากา 2,667,830
นาโกยา 2,254,891
ซัปโปโร 1,930,496
โกเบ 1,553,789
ฟุคุโอกะ 1,474,326
คะวะชะกิ 1,433,765
เกียวโต 1,420,719
ไซตะมะ 1,253,582
ฮิโรชิมะ 1,186,928
เซนได 1,049,578
คิตะคิวช ู 981,891



๓ 

 

ชิบะ 960,051
ฮามะมะสึ 812,286
นีงะตะ 806,525
คุมะโมโตะ 734,287

เมืองใหญๆ ของประเทศญี่ปุนและประชากรโดยประมาณ 
เมือง ประชากร 

ชิซุโอกะ 718,774
โอคะยะมะ 704,572

 

* เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2014 ผลการสํารวจสํามะโนประชากรของประชากรโดยสํานักงานสถิติกระทรวง
กิจการภายในและการสื่อสาร * 

Statistics Bureau 
http://www.stat.go.jp/english/data/index.htm 

ที่มา http://www.jnto.or.th/information/ 

องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศญ่ีปุนJapan National Tourism Organization 

ประเทศญี่ปุน 

ญี่ปุน (ญี่ปุน: 日本 Nihon/Nippon นิฮง/นิปปง ?) มีชื่อทางการคือประเทศญี่ปุน(ญี่ปุน: 日本

国 Nihon-koku/Nippon-koku นิฮงโกะกุ/นิปปงโกะกุ ?) เปนประเทศหมูเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
ตั้งอยูในมหาสมุทรแปซิฟก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเล
ญี่ปุนกั้น สวนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสค เปนเสนแบงแดน ตัวอักษรคันจิของชื่อ
ญี่ปุนแปลวาถิ่นกําเนิดของดวงอาทิตย จึงทําใหบางครั้งถูกเรียกวาดินแดนแหงอาทิตยอุทัย 

ญี่ปุนมีเนื้อที่กวา 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเปนอันดับที่ 61 ของโลก หมูเกาะญี่ปุนประกอบไปดวย
เกาะนอยใหญกวา 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญท่ีสุดก็คือเกาะฮนชูฮกไกโดคีวชู และชิโกะก ุตามลําดับ เกาะของ
ญี่ปุนสวนมากจะเปนหมูเกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจํานวนหนึ่งเปนภูเขาไฟ เชนภูเขาไฟฟูจ ิภูเขาท่ีสูงที่สุดใน
ประเทศ เปนตน ประชากรของญี่ปุนนั้นมีมากเปนอันดับที่ 10 ของโลก คือประมาณ 128 ลานคน เมือง
หลวงของญี่ปุนคือกรุงโตเกียว ซึ่งถารวมบริเวณปริมณฑลเขาไปดวยแลวจะกลายเปนเขตเมืองท่ีใหญท่ีสุดใน
โลกท่ีมีประชากรอยูอาศัยมากกวา 30 ลานคน 

 



 

สันนิษฐานวามนุษยมาอาศัยในญี่ปุนครั้งแรกตั้งแต
ของราชสํานักจีนต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 
และวัฒนธรรม แตในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนใหเปนเอกลักษณของตนเอง จึงทําใหญี่ปุนมีวัฒนธรรม
ที่โดดเดนมาจนปจจุบัน อีกหลายศตวรรษตอมา ญี่ปุนก็รับเอาเทคโนโลยีตะวันตกและนํามาพัฒนาประเทศ
จนกลายเปนประเทศที่กาวหนาและมีอิทธิพลมากที่สุดใน
ญี่ปุนก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองโดยการใชรัฐธรรมนูญใหมใน 

ญี่ปุนเปนประเทศผูนําทางเศรษฐกิจ โดยมี
ของสหประชาชาติจี 8โออีซีดี และ
ตางประเทศ ญี่ปุนมีมาตรฐานความเปนอยูที่ดี

การเมืองการปกครอง 

ประเทศญี่ปุนมีรูปแบบรัฐเปนราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ
แบบมีรัฐสภา องคจักรพรรดิไมทรงปกครองประเทศ พระองคมีพระราชอํานาจเทาที่
ไว องคจักรพรรดิมิไดทรงเปนประมุขแหงรัฐ
ทรงเปน "สัญลักษณแหงรัฐและความสามัคคีของประชาชน
พระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ สวนรัชทายาทคือ 
สวนใหญนั้นตกอยูแกนายกรัฐมนตรี
เปนของปวงชนชาวญี่ปุน[47] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สันนิษฐานวามนุษยมาอาศัยในญี่ปุนครั้งแรกตั้งแตยุคหินเกา การกลาวถึงญี่ปุนครั้งแรกปรากฏขึ้นในบันทึก
ของราชสํานักจีนต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 1 ญี่ปุนไดรับอิทธิพลจากจีนในหลายดาน เชนภาษา การปกครอง
และวัฒนธรรม แตในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนใหเปนเอกลักษณของตนเอง จึงทําใหญี่ปุนมีวัฒนธรรม

กหลายศตวรรษตอมา ญี่ปุนก็รับเอาเทคโนโลยีตะวันตกและนํามาพัฒนาประเทศ
จนกลายเปนประเทศที่กาวหนาและมีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออก หลังจากแพสงครามโลกครั้งที่สอง
ญี่ปุนก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองโดยการใชรัฐธรรมนูญใหมใน พ.ศ. 2490 

นเปนประเทศผูนําทางเศรษฐกิจ โดยมีจีดีพีสูงเปนอันดับสามของโลกในป พ.ศ. 2553 
และเอเปค และมีความตื่นตัวที่จะมีสวนรวมในการแกไขปญหาของ

ตางประเทศ ญี่ปุนมีมาตรฐานความเปนอยูที่ดี 

ราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ และมีรูปแบบการปกครองเปน
องคจักรพรรดิไมทรงปกครองประเทศ พระองคมีพระราชอํานาจเทาทีร่ัฐธรรมนูญแหงญี่ปุน

ประมุขแหงรัฐ แตในฐานะที่ทรงเปนผูนําในทางพิธีการ รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติวา 
สัญลักษณแหงรัฐและความสามัคคีของประชาชน"[47]องคจักรพรรดิพระองคปจจุบัน คือ 

สวนรัชทายาทคือ เจาชายนะรุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแหงญ่ีปุนอํานาจการปกครอง
นายกรัฐมนตรี และสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในสภานิติบัญญัติแหงชาต ิสวน

๔ 

ารกลาวถึงญี่ปุนครั้งแรกปรากฏขึ้นในบันทึก
ญี่ปุนไดรับอิทธิพลจากจีนในหลายดาน เชนภาษา การปกครอง

และวัฒนธรรม แตในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนใหเปนเอกลักษณของตนเอง จึงทําใหญี่ปุนมีวัฒนธรรม
กหลายศตวรรษตอมา ญี่ปุนก็รับเอาเทคโนโลยีตะวันตกและนํามาพัฒนาประเทศ

สงครามโลกครั้งที่สอง 

2553 ญี่ปุนเปนสมาชิก
ตัวที่จะมีสวนรวมในการแกไขปญหาของ

และมีรูปแบบการปกครองเปนประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญแหงญี่ปุนให

แตในฐานะที่ทรงเปนผูนําในทางพิธีการ รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติวา 
องคจักรพรรดิพระองคปจจุบัน คือ สมเด็จ

อํานาจการปกครอง
สวนอํานาจอธิปไตยนั้น



 

อาคารสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

องคกรนิติบัญญัติของญี่ปุน คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ
ผูแทนราษฎร (衆議院( ชงุ-ิอิง

ราชมนตรีสภา (参議院( ซังงีง
โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกราชมนตรีสภาจํานวนครึ่งหนึ่งสลับกันไปทุกสามป สมาชิกของสภาทั้งสอง
เลือกตั้งทั่วประเทศ สวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นมีอายุยี่สิบปบริบูรณเปนตนไป 
รัฐบาลมาโดยตลอดตั้งแตกอตั้งพรรคใน 
เลือกตั้งจึงทําใหพรรคเสรีประชาธิปไตยเสียตําแหนงพรรครัฐบาลซึ่งครองมายาวนานกวา 

สําหรับอํานาจบริหารนั้น สมาชิกสภานิติบั
แลวองคจักรพรรดิจึงทรงลงพระนามาภิไธยรับรองการแตงตั้งนั้น สวนนายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้ง
และใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนง นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันคือนาย

ระบบกฎหมายของญีปุ่นไดรับอิทธิพลทางประวัติศาสตรจาก
ยุคเอะโดะผานทางเอกสารตาง ๆ เชน 
Osadamegaki )?) ทั้งนี้ ตั้งแตตน
ญี่ปุนขนานใหญโดยใชระบบซีวิลลอว

2439 รัฐบาลญี่ปุนไดประกาศใช
เยอรมันเปนตนแบบ และคงมีผลใชบังคับอยูนับแตหลัง

กฎหมายสูงสุดแหงรัฐ คือ รัฐธรรมนูญ 

กฎหมายทั้งหก (六法( Roppō
ของญี่ปุนมีสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูตรา องคจักรพรรดิเปนผูทรงประกาศใชโดยตองทรงประทับพระราช
ลัญจกรในประกาศดวย ทั้งนี้ โดยนิตินัยแลว องคจักรพรรดิไมมี

 

 

 

 

 

อาคารศาลสูงสุดของญี่ปุน 

 

สภานิติบัญญัติแหงชาต ิซึ่งใชระบบระบบสองสภา ประกอบดวย 
อิง )?) เปนสภาลาง มีสมาชิกสี่รอยแปดสิบคนซ่ึงมีวาระดํารงตําแหนงสี่ป และ 

ซังงีง )?) เปนสภาสูง มีสมาชิกสองรอยสี่สิบสองคนซ่ึงมีวาระดํารงตําแหนงหกป 
โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกราชมนตรีสภาจํานวนครึ่งหนึ่งสลับกันไปทุกสามป สมาชิกของสภาทั้งสอง
เลือกตั้งทั่วประเทศ สวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นมีอายุยี่สิบปบริบูรณเปนตนไป พรรคเสรีประชาธิปไตย

มาโดยตลอดตั้งแตกอตั้งพรรคใน พ.ศ. 2498 จนในป พ.ศ. 2552พรรคประชาธิปไตยญ่ีปุน
เลือกตั้งจึงทําใหพรรคเสรีประชาธิปไตยเสียตําแหนงพรรครัฐบาลซึ่งครองมายาวนานกวา 

สําหรับอํานาจบริหารนั้น สมาชิกสภานิติบญัญัติแหงชาติเลือกสมาชิกดวยกันมาหนึ่งคนใหเปน
แลวองคจักรพรรดิจึงทรงลงพระนามาภิไธยรับรองการแตงตั้งนั้น สวนนายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้ง
และใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนง นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันคือนายชินโซ อะเบะ 

ปุนไดรับอิทธิพลทางประวัติศาสตรจากกฎหมายของจีน และมีพัฒนาการเฉพาะตัวใน
ผานทางเอกสารตาง ๆ เชน ประชุมราชนีต ิ(公事方御定書( Kujikata 

ทั้งนี้ ตั้งแตตนพุทธศตวรรษ 2400 เปนตนมา ไดมีการวางรากฐานระบบตุลาการใน
ระบบซีวิลลอวของยุโรป โดยเฉพาะของฝรั่งเศสและเยอรมน ีเปนตนแบบ เชน ใน 

รัฐบาลญี่ปุนไดประกาศใชประมวลกฎหมายแพง (民法( Minpō )?) โดยมปีระมวลกฎหมายแพง
เปนตนแบบ และคงมีผลใชบังคับอยูนับแตหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 จนปจจุบัน 

กฎหมายสูงสุดแหงรัฐ คือ รัฐธรรมนูญ (憲法( Kenpō )?) สวนกฎหมายหลักของญี่ปุนเรียก

ō )?) มีสภาพเปนประมวลกฎหมายท่ีสําคัญหกฉบับ บรรดากฎหมายแมบท
ของญี่ปุนมีสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูตรา องคจักรพรรดิเปนผูทรงประกาศใชโดยตองทรงประทับพระราช

กรในประกาศดวย ทั้งนี้ โดยนิตินัยแลว องคจักรพรรดิไมมีพระราชอํานาจในการยับยั้ง

๕ 

ประกอบดวย สภา
มีสมาชิกสี่รอยแปดสิบคนซ่ึงมีวาระดํารงตําแหนงสี่ป และ 

มีสมาชิกสองรอยสี่สิบสองคนซ่ึงมีวาระดํารงตําแหนงหกป 
โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกราชมนตรีสภาจํานวนครึ่งหนึ่งสลับกันไปทุกสามป สมาชิกของสภาทั้งสองมาจากการ

พรรคเสรีประชาธิปไตยเปนพรรค
พรรคประชาธิปไตยญ่ีปุนชนะการ

เลือกตั้งจึงทําใหพรรคเสรีประชาธิปไตยเสียตําแหนงพรรครัฐบาลซึ่งครองมายาวนานกวา 54 ป 

ญญัติแหงชาติเลือกสมาชิกดวยกันมาหนึ่งคนใหเปนนายกรัฐมนตร ี
แลวองคจักรพรรดิจึงทรงลงพระนามาภิไธยรับรองการแตงตั้งนั้น สวนนายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งรัฐมนตรี

และมีพัฒนาการเฉพาะตัวใน
Kujikata 

นมา ไดมีการวางรากฐานระบบตุลาการใน
เปนตนแบบ เชน ใน พ.ศ. 

ประมวลกฎหมายแพง

สวนกฎหมายหลักของญี่ปุนเรียกประมวล

มีสภาพเปนประมวลกฎหมายท่ีสําคัญหกฉบับ บรรดากฎหมายแมบท
ของญี่ปุนมีสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูตรา องคจักรพรรดิเปนผูทรงประกาศใชโดยตองทรงประทับพระราช

พระราชอํานาจในการยับยั้งกฎหมาย 



๖ 

 

ศาลญี่ปุน นั้นมีระบบเดียว คือ ศาลยุติธรรม แบงเปนสามชั้นจากสูงลงต่ํา ดังนี้ 

1. ศาลสูงสุด (ศาลฎีกา) 
2. ศาลสูง (ศาลอุทธรณ) 
3. ศาลชั้นตน (ศาลจังหวัดศาลแขวงศาลครอบครัว) 

ความสัมพันธกับประเทศไทย 

ประเทศญี่ปุนและไทยมีความสัมพันธมายาวนานกวา 600 ป ทั้งสองประเทศสถาปนาความสัมพันธทางการ
ทูตในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2430 ความรวมมือระหวางกันของทั้งสองประเทศครอบคลุมทั้งในดาน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางสองประเทศเติบโตขึ้นจากการ
ขยายตัวกิจการของบริษัทญี่ปุนในประเทศไทยนับแตตนพุทธศตวรรษที่ 25 (โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคาเงิน
เยนแข็งตัวขึ้นในพุทธทศวรรษที่ 2520) การลงทุนของญี่ปุนในประเทศไทยนับเปนอันดับ 2 ในเอเชีย (รอง
จากจีน) และทําใหมีชาวญี่ปุนมาอาศัยอยูในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ประเทศญี่ปุนเปนประเทศคูคาที่
สําคัญที่สุดของไทย ทั้งสองประเทศมีการทําขอตกลงทวิภาคีหลายขอ เชนขอตกลงความรวมมือทาง
เทคโนโลยี (JTPP: Japan- Thailand Partnership Programme in Technical Cooperation) การจัดทํา
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (JTEPA:Japan-Thailand Economic Partnership Agreement) 
เปนตน จากการสํารวจความคิดเห็นในกลุมประเทศอาเซียน 5 ประเทศที่จัดทําในเดือนเมษายน พ.ศ. 2540 
โดยกระทรวงการตางประเทศญี่ปุน พบวาคนไทยรอยละ 98 เห็นวาญี่ปุนคือมิตรประเทศ 

การแบงเขตการปกครอง 

ญี่ปุนแบงการปกครองออกเปน 47 จังหวัดและ แบงภาคออกเปน 8 ภูมิภาค ซึ่งมักจะถูกจับเขากลุมตามเขต
แดนท่ีติดกันที่มีวัฒนธรรมและสําเนียงการพูดใกลเคียงกัน ทุกจังหวัดมีผูวาราชการจังหวัดที่มาจากการ
เลือกตั้งเปนผูบริหาร 

ในแตละจังหวัดมีมีการแบงเขาการปกครองออกเปนเทศบาลยอยๆ  แตในปจจุบันกําลังมีการปรับโครงสราง
การแบงเขตการปกครองโดยการรวมเทศบาลที่อยูใกลเคียงกันเขาดวยกัน ซ่ึงจะชวยลดจํานวนเขตการ
ปกครองยอยและชวยลดคาใชจายในการบริหารเทศบาลลงได การรวมเขตเทศบาลนี้เปนนโยบายที่ไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล โดยมีการคาดการณท่ีจะลดจาก 3,232 เทศบาลใน พ.ศ. 2542 ใหเหลือ 1,773 
เทศบาลใน พ.ศ. 2553 

ประเทศญี่ปุนมีเมืองใหญเปนจํานวนมาก ซึ่งแตละเมืองตางมีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศทั้งทางดาน 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงมีสําเนียงภาษาที่แตกตางกันออกไป 

ฮกไกโด โทโฮะกุ คันโต ชูบุ 



๗ 

 

1.  ฮอกไกโด 2.  อาโอโมริ 

3.  อิวะเตะ 

4.  มิยะงิ 

5.  อะกิตะ 

6.  ยะมะงะตะ 

7.  ฟุกุชิมะ 

8.  อิบะระกิ 

9.  โทะชิงิ 

10.  กุมมะ 

11.  ไซตามะ 

12.  ชิบะ 

13.  โตเกียว 

14.  คะนะงะ

วะ 

15.  นีงะตะ 

16.  โทะยะ

มะ 

17.  อิชิกะวะ 

18.  ฟุกุอิ 

19.  ยะมะนะ

ชิ 

20.  นะงะโนะ 

21.  กิฟุ 

22.  ชิซุโอะ

กะ 

23.  ไอจิ 

คันไซ ชูโงะก ุ ชิโกะกุ 

คีวชูและโอะกิ

นะวะ 

24.  มิเอะ 

25.  ชิงะ 

26.  เคียวโตะ 

27.  โอซะกะ 

28.  เฮียวโงะ 

29.  นะระ 

30.  วะกะยะ

มะ 

31.  ทตโตะริ 

32.  ชิมะเนะ 

33.  โอะกะยะ

มะ 

34.  ฮิโระชิมะ 

35.  ยะมะงุชิ 

36.  โทะกุชิ

มะ 

37.  คะงะวะ 

38.  เอะฮิ

เมะ 

39.  โคจิ 

40.  ฟุกุโอะ

กะ 

41.  ซะงะ 

42.  นะงะซะ

ก ิ

43.  คุ

มะโมะโตะ 

44.  โออิตะ 

45.  มิยะซะกิ 

46.  คะโงะชิ

มะ 

47.  โอะกินะ

วะ 



๘ 

 

ภูมิศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ประเทศญ่ีปุน   แผนที่ประเทศญ่ีปุนแสดงปาไมและเทือกเขา 

ประเทศญี่ปุนมีลักษณะเปนหมูเกาะซึ่งมีจํานวนมากกวา 3,000 เกาะวางตัวอยูในมหาสมุทรแปซิฟกทาง
ตะวันออกของทวีปเอเชีย เกาะที่สําคัญเรียงจากเหนือไปใตไดแกฮกไกโดฮนชูชิโกกุ และคีวชู นอกจากนี้ยังมี
หมูเกาะริวกิวทางตอนใตของเกาะคีวชู ซึ่งเกาะทั้งหมดนี้เรียกรวมกันวาหมูเกาะญี่ปุน ญี่ปุนถูกลอมรอบดวย
ทะเลทุกดาน ไดแกทะเลโอค็อตสคทางเหนือ ทะเลญี่ปุนทางตะวันตก ทะเลจีนตะวันออกทางตะวันตกเฉียงใต 
ทะเลฟลิปปนสทางใต และมหาสมุทรแปซิฟกทางตะวันออก พ้ืนที่ประมาณรอยละ 70 เปนภูเขา[71] ซึ่งไม
สามารถใชเปนที่อยูอาศัยหรือทําการเพาะปลูกได เพราะมีลักษณะสูงชันและมีโอกาสที่จะเกิดดินถลมจาก
แผนดินไหวหรือฝนที่ตกหนัก ประชากรญี่ปุนสวนใหญจึงตองอาศัยอยูบริเวณชายฝงอยางหนาแนน และทําให
เมืองสําคัญในญี่ปุนมีประชากรหนาแนนมาก ใน พ.ศ. 2548 ญี่ปุนมีปาไมรอยละ 66.4 พ้ืนที่ทางการเกษตร
รอยละ 12.6 อาคารรอยละ 4.9 พ้ืนน้ํารอยละ 3.5 ถนนรอยละ 3.5 และอ่ืน ๆ รอยละ 9 

ประเทศญี่ปุนตัง้อยูในวงแหวนแหงไฟ บริเวณรอยตอระหวางแผนเปลือกโลก 3 แผน ทําใหเกิดแผนดินไหว
ความรุนแรงตํ่าบอย ๆ  และยังมีแผนดินไหวความรุนแรงสูงที่ทําใหเกิดความเสียหายรายแรงหลายครั้งใน
ศตวรรษที่ผานมา เชนเหตุการณแผนดินไหวในชูเอะสึ พ.ศ. 2547 และ แผนดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮะ
กุ พ.ศ. 2554 เปนตน นอกจากนี้ การที่ญ่ีปุนตั้งอยูในบริเวณวงแหวนแหงไฟ ยังทําใหญี่ปุนมีบอน้ําพุรอน
จํานวนมากทั่วประเทศ ซึ่งสวนใหญถูกพัฒนาใหกลายเปนสถานที่ทองเท่ียว ภูเขาฟูจิซึ่งเปนยอดเขาที่สูงท่ีสุด
ในญ่ีปุนก็เปนภูเขาไฟ 



 

หมูเกาะญี่ปุนวางตัวยาวในแนวเหนือใต จึงทําใหมีลักษณะภูมิอากาศแตกตางกันมาก ประเทศญี่ปุนสามารถ
แบงเขตภูมิอากาศออกเปน 6 เขต คือ

 ฮกไกโด: พ้ืนที่ตอนเหนือสุดของประเทศมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังป แมจะมี
มาก แตในฤดูหนาวก็มีหิมะปกคลุมท่ัวทั้งเกาะ

 ทะเลญี่ปุน: ตั้งอยูชายฝงทะเลทางตะวันตกของเกาะฮนชู ลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดผานในชวงฤดู
หนาวทําใหมีหิมะตกมาก ในชวงฤดูรอนอากาศมักจะเย็นกวาฝงมหาสมุทรแปซิฟก แมวาบางครั้งจะ
เกิดปรากฏการณเฟหนที่ทําใหอากาศรอนมากผิดปกติ

 ที่สูงตอนกลาง: อุณหภูมิระหวางฤดูรอนและฤดูหนาวและระหวางกลางวันและกลางคืนมีความ
แตกตางมาก 

 ทะเลเซะโตะ: ภูเขาบริเวณ
บริเวณนี้มีอากาศอบอุนและมีฝนตกนอยตลอดทั้งป

 ชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก: 
หนาวเย็นแตไมคอยมีหิมะตก ในฤดูรอนมีอากาศรอนและชื้นเพราะลมตะวันออกเฉียงใต

 หมูเกาะตะวันตกเฉียงใต: 
รอน มีฝนตกมากและมีไตฝุน

ฤดูฝนหลักเริ่มตนขึ้นในตนเดือนพฤษภาคมที่
กรกฎาคม บนเกาะฮนชูฤดูฝนจะเ
ใบไมรวงมักมีไตฝุนพัดผาน โดยเฉลี่ยจะมีไตฝุนพัดเขาใกลญี่ปุนปละ 

ประชากร 

 

 

 

 

 

 

แยกชิบุยะถนนที่มีผูสัญจรมากท่ีสุดในโตเกียว

หมูเกาะญี่ปุนวางตัวยาวในแนวเหนือใต จึงทําใหมีลักษณะภูมิอากาศแตกตางกันมาก ประเทศญี่ปุนสามารถ
เขต คือ 

พ้ืนที่ตอนเหนือสุดของประเทศมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังป แมจะมี
มาก แตในฤดูหนาวก็มีหิมะปกคลุมท่ัวทั้งเกาะ 

ตั้งอยูชายฝงทะเลทางตะวันตกของเกาะฮนชู ลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดผานในชวงฤดู
หนาวทําใหมีหิมะตกมาก ในชวงฤดูรอนอากาศมักจะเย็นกวาฝงมหาสมุทรแปซิฟก แมวาบางครั้งจะ

ที่ทําใหอากาศรอนมากผิดปกติ 
อุณหภูมิระหวางฤดูรอนและฤดูหนาวและระหวางกลางวันและกลางคืนมีความ

ภูเขาบริเวณชูโงะกุและชิโกะกุชวยปองกันบริเวณทะเลเซะโตะจากลมฤดูตาง ๆ ทําให
บริเวณนี้มีอากาศอบอุนและมีฝนตกนอยตลอดทั้งป 

: ตั้งอยูชายฝงมหาสมุทรทางตะวันออกของประเทศ ในฤดูหนาวมีอากาศท่ี
หนาวเย็นแตไมคอยมีหิมะตก ในฤดูรอนมีอากาศรอนและชื้นเพราะลมตะวันออกเฉียงใต

: หมูเกาะริวกิวมีอุณหภูมิกึ่งเขตรอน คืออากาศอุนในฤดูหนาวและรอนในฤดู
ไตฝุนผานมาในชวงเปลี่ยนฤดู 

ฤดูฝนหลักเริ่มตนขึ้นในตนเดือนพฤษภาคมทีโ่อะกินะวะ และจึงคอย ๆ ไตขึ้นไปจนถึงฮกไกโดในปลายเดือน
บนเกาะฮนชูฤดูฝนจะเริ่มในกลางเดือนของเดือนมิถุนายนและในชวงปลายฤดูรอน

พัดผาน โดยเฉลี่ยจะมีไตฝุนพัดเขาใกลญี่ปุนปละ 11 ลูก 

ถนนที่มีผูสัญจรมากท่ีสุดในโตเกียว 

๙ 

หมูเกาะญี่ปุนวางตัวยาวในแนวเหนือใต จึงทําใหมีลักษณะภูมิอากาศแตกตางกันมาก ประเทศญี่ปุนสามารถ

พ้ืนที่ตอนเหนือสุดของประเทศมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังป แมจะมหียาดน้ําฟาไม

ตั้งอยูชายฝงทะเลทางตะวันตกของเกาะฮนชู ลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดผานในชวงฤดู
หนาวทําใหมีหิมะตกมาก ในชวงฤดูรอนอากาศมักจะเย็นกวาฝงมหาสมุทรแปซิฟก แมวาบางครั้งจะ

อุณหภูมิระหวางฤดูรอนและฤดูหนาวและระหวางกลางวันและกลางคืนมีความ

ชวยปองกันบริเวณทะเลเซะโตะจากลมฤดูตาง ๆ ทําให

กของประเทศ ในฤดูหนาวมีอากาศท่ี
หนาวเย็นแตไมคอยมีหิมะตก ในฤดูรอนมีอากาศรอนและชื้นเพราะลมตะวันออกเฉียงใต 

หมูเกาะริวกิวมีอุณหภูมิกึ่งเขตรอน คืออากาศอุนในฤดูหนาวและรอนในฤดู

นถึงฮกไกโดในปลายเดือน
ฤดูรอนจนถึงตนฤดู



๑๐ 

 

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2012 ญี่ปุนมีประชากรประมาณ 127,692,273 คน ]ประชากรสวนใหญใชภาษา
และมีวัฒนธรรมที่เหมือนกัน โดยมีชาวตางชาติ เชนชาวเกาหลี จีน บราซิล ฟลิปปนส ไตหวัน และชาติอ่ืน ๆ 
ประมาณรอยละ 1.2 ซึ่งสวนใหญอาศัยอยูตามเมืองใหญเชื้อชาติสวนใหญคือเชื้อสายชาวยะมะโตะ และมีชน
กลุมนอยเชนชาวไอนแุละชาวริวกิว รวมทั้งชนกลุมนอยทางสังคมท่ีเรียกวาบุระก ุ

ประชากรญี่ปุนมีอายุคาดหมายเฉลี่ยประมาณ 82.07 ป จงึนับเปนประเทศท่ีมีประชากรอายุยืนยาวที่สุด
ประเทศหนึ่งในโลก โครงสรางประชากรของญ่ีปุนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเด็กที่เกิดมาในยุคเบบี้บูมห
ลังสงครามโลกเริ่มเขาสูวัยชรา ในขณะท่ีอัตราการเกิดตั้งแต พ.ศ. 2532 มีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ จึงทําให
จํานวนประชากรคอย ๆ ลดลง (มกีารประมาณวาจะลดลงต่ํากวา 100 ลานคนในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 
25) ในขณะที่สัดสวนของผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (ในป พ.ศ. 2550) ประชากรท่ีมีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป
มีมากถึง 1 ใน 5 ของประชากรท้ังหมด) การที่โครงสรางประชากรเปลี่ยนไปทําใหเกิดปญหาสังคมหลาย
อยาง เชนปญหาแรงงานท่ีลดลง และภาระเงินบํานาญของคนหนุมสาวเพิ่มมากขึ้น 

จํานวนประชากร 

 เมืองใหญที่สุดในญี่ปุน 
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 
ที ่ เมือง จังหวัด ประชากร  ที ่ เมือง จังหวัด ประชากร (คน) 

 

 
โตเกียว 

 
โยะโกะฮะมะ 

1 โตเกียว โตเกียว 9,214,130 11 
ฮิโระ

ชิมะ 

ฮิโระชิมะ 1,186,655 

 
โอซะกะ 

 
นะโงะยะ 

2 
โยะโกะ

ฮะมะ 

คะนะ

งะวะ 

3,718,913 12 
เซ็น

ได 

มิยะงิ 1,074,495 

3 
โอซะ

กะ 

โอซะ

กะ 

2,694,392 13 ชิบะ ชิบะ 967,679 

4 
นะโงะ

ยะ 

ไอช ิ 2,280,415 14 

คิ

ตะกีว

ชู 

ฟุกุโอะกะ 959,325 

5 
ซัป

โปะโระ 

ฮกไก

โด 

1,934,675 15 ซะไก โอซะกะ 838,541 

        

ที่มา วิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี 



 

1.2 เมืองโอซากา 

โอซะกะ ( 大阪Ō) หรือออกเสียงแบบไทยคือ โอซากา เปนเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 

และมีประชากรมากเปนอันดับ 3 

ภาคคันไซบนเกาะฮนชู ในเขตจังหวัดโอซะกะ เปนหนึ่งในไมกี่เมืองที่มีสถานะเปนนครโดยขอ

ญี่ปุน 

โอซะกะเปนเปนเมืองสําคัญทางประวัติศาสตร ทั้งการคาและวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของประเทศญี่ปุน 

มีสมญาวา ครัวของชาติ (天下の台所

ของญี่ปุนตั้งแตสมัยเอะโดะ และปจจุบันเปนศูนยกลางอุตสาหกรร

 ในป  พ.ศ.  2459 กฤษฎีการัฐบาลไดกอตั้ ง โอซะกะให เปนเมืองที่มีการปกครองพิเศษ 

ในฐานะเมืองอันตั้งข้ึนโดยขอบังคับ ในป พ

โอะและนิชิในปจจุบัน ตอมา เมืองไดขยายตัวจนมีพ้ื

ศูนยกลางทางอุตสาหกรรมอยางชัดเจนในชวงการพัฒนาเศรษฐกิจตามระบบทุนนิยมของญี่ปุน การเติบโต

ของอุตสาหกรรมนี้ทําใหชาวเกาหลีหลายคนอพยพเขามาตั้งตัว ระบอบการปกครองจึงเปนแบบผสมโดยให

ความสําคัญดานการสงเสริมอุตสาหกร

ระบบการศึกษาขยายตัวอยางรวดเร็ว เกิดเปนกลุมชนชั้นกลางท่ีรูหนังสือและมีความชื่นชอบในงานศิลปะ แต

ในอีกมุมหนึ่งของการเจริญเติบโต โอซะกะก็มีสลัม คนวางงาน และคนจน เชนเดียวกับในยุโรปและอเมริกา 

เทศบาลนครโอซะกะจึงจัดตั้งระบบจายเงินชวยเหลือเพ่ือเยียวยาคนจนขึ้น โดยใชแบบฉบับมาจากอังกฤษ ผู

หรือออกเสียงแบบไทยคือ โอซากา เปนเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 

3 ของประเทศญี่ปุน และยังเปนเมืองที่ใหญที่สุดในสามนครเคฮันชิง ตั้งอยูใน

ภาคคันไซบนเกาะฮนชู ในเขตจังหวัดโอซะกะ เปนหนึ่งในไมกี่เมืองที่มีสถานะเปนนครโดยขอ

โอซะกะเปนเปนเมืองสําคัญทางประวัติศาสตร ทั้งการคาและวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของประเทศญี่ปุน 

天下の台所( เท็งกะ โนะ ไดโดะโกะโระ )?) เพราะเปนศูนยกลางการคาขาว

ของญี่ปุนตั้งแตสมัยเอะโดะ และปจจุบันเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุน

กฤษฎีการัฐบาลไดกอตั้ ง โอซะกะให เปนเมืองที่มีการปกครองพิเศษ 

ในฐานะเมืองอันตั้งข้ึนโดยขอบังคับ ในป พ.ศ. 2432[5] มีพ้ืนที่เริ่มตน 15 ตารางกิโลเมตร คือบริเวณเขตชู

โอะและนิชิในปจจุบัน ตอมา เมืองไดขยายตัวจนมีพ้ืนที่ 222 ตารางกิโลเมตรอยางในปจจุบัน โอซะกะเปน

ศูนยกลางทางอุตสาหกรรมอยางชัดเจนในชวงการพัฒนาเศรษฐกิจตามระบบทุนนิยมของญี่ปุน การเติบโต

ของอุตสาหกรรมนี้ทําใหชาวเกาหลีหลายคนอพยพเขามาตั้งตัว ระบอบการปกครองจึงเปนแบบผสมโดยให

ความสําคัญดานการสงเสริมอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมืองไปสูความเจริญ อัตราการรูหนังสือเพ่ิมขึ้น และ

ระบบการศึกษาขยายตัวอยางรวดเร็ว เกิดเปนกลุมชนชั้นกลางท่ีรูหนังสือและมีความชื่นชอบในงานศิลปะ แต

ในอีกมุมหนึ่งของการเจริญเติบโต โอซะกะก็มีสลัม คนวางงาน และคนจน เชนเดียวกับในยุโรปและอเมริกา 

เทศบาลนครโอซะกะจึงจัดตั้งระบบจายเงินชวยเหลือเพ่ือเยียวยาคนจนขึ้น โดยใชแบบฉบับมาจากอังกฤษ ผู

๑๑ 

หรือออกเสียงแบบไทยคือ โอซากา เปนเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2 

ของประเทศญี่ปุน และยังเปนเมืองที่ใหญที่สุดในสามนครเคฮันชิง ตั้งอยูใน

ภาคคันไซบนเกาะฮนชู ในเขตจังหวัดโอซะกะ เปนหนึ่งในไมกี่เมืองที่มีสถานะเปนนครโดยขอบัญญัติรัฐบาล

โอซะกะเปนเปนเมืองสําคัญทางประวัติศาสตร ทั้งการคาและวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของประเทศญี่ปุน 

เพราะเปนศูนยกลางการคาขาว

มเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุน 

กฤษฎีการัฐบาลไดกอตั้ ง โอซะกะให เปนเมืองที่มีการปกครองพิเศษ  

ตารางกิโลเมตร คือบริเวณเขตชู

ตารางกิโลเมตรอยางในปจจุบัน โอซะกะเปน

ศูนยกลางทางอุตสาหกรรมอยางชัดเจนในชวงการพัฒนาเศรษฐกิจตามระบบทุนนิยมของญี่ปุน การเติบโต

ของอุตสาหกรรมนี้ทําใหชาวเกาหลีหลายคนอพยพเขามาตั้งตัว ระบอบการปกครองจึงเปนแบบผสมโดยให

รมและการพัฒนาเมืองไปสูความเจริญ อัตราการรูหนังสือเพ่ิมขึ้น และ

ระบบการศึกษาขยายตัวอยางรวดเร็ว เกิดเปนกลุมชนชั้นกลางท่ีรูหนังสือและมีความชื่นชอบในงานศิลปะ แต

ในอีกมุมหนึ่งของการเจริญเติบโต โอซะกะก็มีสลัม คนวางงาน และคนจน เชนเดียวกับในยุโรปและอเมริกา 

เทศบาลนครโอซะกะจึงจัดตั้งระบบจายเงินชวยเหลือเพ่ือเยียวยาคนจนขึ้น โดยใชแบบฉบับมาจากอังกฤษ ผู



๑๒ 

 

รางนโยบายของโอซะกะไดใหความสําคัญกับการสรางครอบครัวและการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการตอสู

กับความยากจน ซึ่งเปนวิธีการที่จะชวยลดงบประมาณของนโยบายเปลี่ยนแปลงเมืองไปสูความร่ํารวย 

อยางไรก็ตาม โอซะกะก็เสียหายอยางหนักจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อกองทัพอเมริกันไดทิ้งระเบิดใสพ้ืนที่

ตางๆของโอซะกะในชวงปสุดทายของสงคราม ประชาชนไรที่อยูอาศัยและอุตสาหกรรมไดรับความเสียหาย

อยางหนัก แตเมืองก็กลับคืนสูสภาพเดิมไดอยางรวดเร็วหลังสิ้นสุดสงคราม และกลับมาเปนเมืองศูนยกลาง

ดานอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมไดอีกครั้งอยางรวดเร็ว 

ภูมิศาสตร 

 นครโอซะกะตั้งอยูที่ปากแมน้ําทางตะวันตกของแมน้ําโยะโดะ ริมอาวโอซะกะ ลอมรอบดวยเมืองเล็ก

กวาสิบเมืองในจังหวัดโอซะกะ มีพ้ืนที่คิดเปนรอยละ 13 ของจังหวัดโอซะกะ โดยสมัยกอตั้งเมืองในป 1880 

เมืองแบงออกเปนสองเขตเทานั้นคือ ชูโอะ และ นิชิ มีพ้ืนที่เพียง 15.27 ตารางกิโลเมตร และปจจุบัน เมือง

เติบโตจนมีพ้ืนที่ 222.30 ตารางกิโลเมตร โดยการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดเกิดขึ้นในป ค.ศ. 1925 เมื่อเมืองได

มีการขยายพ้ืนที่ออกไปอีก 126.01 ตารางกิโลเมตร จุดที่สูงที่สุดของนครโอซะกะอยูในเขตสึรุมิ ความสูง

เหนือระดับน้ําทะเล 37.5 เมตร และจุดที่ต่ําที่สุด อยูที่เขตนิชิโยะโดะงะวะ ความสูงต่ํากวาระดับน้ําทะเล 

2.2 เมตร 

ภูมิอากาศ 

 โอซะกะ เปนเมืองที่ตั้งอยูในเขตภูมิอากาศแบบอบอุนชื้น (CFA ตามระบบการแบงภูมิอากาศของ

เคิปเปน) มี 4 ฤดูกาลแบงแยกกันชัดเจน ในหนาหนาวในอากาศหนาว อุณหภูมิลดลงต่ําสุดในเดือนมกราคม 

เฉลี่ย 9.3 องศาเซลเซียส โอซะกะเปนเมืองท่ีไมคอยจะมีหิมะตกในชวงฤดูหนาว สวนในฤดูใบไมผลิ มีอากาศ

เย็น แตจะคอยๆรอนและชื้นมากขึ้น จนเขาสูชวงฤดูฝนในชวงปลายเดือนพฤษภาคมถึงตนเดือนกรกฎาคม 

จากนั้น หนารอนจะมีอากาศรอนและชื้น ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ยในชวงกลางวันอยูที่ 

35 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยในชวงกลางคืนอยูที่ 25 องศาเซลเซียส ฤดูใบไมรวงที่นครโอซะกะ

คอนขางเย็น โดยชวงตนฤดูจะคลายกับฤดูรอน และปลายฤดูจะคลายกับฤดูหนาว 

ประชากร 

นครโอซะกะมีประชากรทั้งหมดประมาณ 2.7 ลานคน แตในชวงเวลาทํางานจะเพ่ิมขึ้นเปน 3.7 

ลานคน ซึ่งเปนรองเพียงแตโตเกียวเทานั้นอัตราสวนประชากรกลางวันตอกลางคืนเทากับ 141 เปอรเซ็นต 

นครต้ังอยูที่ปากแมน้ําโยะโดะ อาวโอซะกะ และทะเลเซะโตะ 



๑๓ 

 

เศรษฐกิจ 

 แถบโอซะกะเปนเมืองเศรษฐกิจอันดับท่ี 7 ของโลก รองจากโตเกียว นิวยอรก ลอสแอนเจลิส ชิคาโก 

ปารีส และลอนดอน ผลิตภัณฑมวลรวมของนครโอซะกะในปงบประมาณ 2547 อยูที่ 21.3 ลานลานเยน 

เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนารอยละ 1.2 ตัวเลขนี้คิดเปนรอยละ 55 ของผลผลิตที่ไดจากจังหวัดโอซะกะ และคิด

เปนรอยละ 26.5 ของแถบคันไซ สามอุตสาหกรรมหลักของโอซะกะคือ การพาณิชย การบริการ การผลิต ใน

ป พ.ศ. 2547 มีสัดสวนรอยละ 30, 26 และ 11 ตามลําดับ รายไดตอหัวของเมืองอยูที่ 3.3 ลานเยน สูง

กวาคาเฉลี่ยของจังหวัดโอซะกะรอยละ 10[14] ขณะที่บริษัทมาสเตอรการดรายงานวา โอซะกะเปนเมือง

เศรษฐกิจอันดับ 19 ของโลก และเปนหัวใจสําคัญของระบบเศรษฐกิจของโลก 

การคมนาคม 

 การคมนาคมทางอากาศโอซะกะ มีทาอากาศยานที่สําคัญสองแหงคือ (1) ทาอากาศยานนานาชาติ

คันไซ (KIX) เปนทาอากาศยานสําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ และเที่ยวบินในประเทศบางเที่ยวบิน เปน

แหลงของการขนสงสินคา ทาอากาศยานแหงนี้สรางขึ้นจากการถมทะเลในบริเวณอาวโอซะกะ มีรถประจํา

ทางและรถไฟใหบริเวณรับสงระหวางเมืองและชานเมืองที่สําคัญและ (2) ทาอากาศยานนานาชาติโอซะกะ 

(ITM) ตั้งอยูที่บริเวณรอยตอของเมืองอิตะมิและเมืองโทะโยะนะกะ เปนทาอากาศยานสําหรับเที่ยวบิน

ภายในประเทศ และการขนสงสินคาระหวางประเทศบางเสนทาง รวมทั้งเปนทาอากาศยานสําหรับรับรอง

แขกพิเศษจากตางประเทศ 

 การขนสงทางราง แถบนครโอซะกะมีการเชื่อมตอทางระบบรางที่หนาแนน โดยมีสถานีหลักอยูที่ อุ

เมดะ นัมบะ เทนโนจิ เคียวบะชิ และ โยะโดะยะบะชิ 

รถไฟความเร็วสูง 

สถานีชินโอซะกะเปนสถานีรถไฟชิงกันเซ็งในโอซะกะ สถานีเชื่อมตอกับสถานีโอซะกะในอุเมะดะโดย

รถไฟเจอาร รถไฟชิงกันเซ็งทุกขบวนจะหยุดท่ีสถานีชินโอซะกะแหงนี ้

นอกจากนี้มีรถไฟใตดิน และ รถประจําทาง ดวย 

 

 

 



 

1.3 เมืองเกียวโต(Kyoto)

 

 

 

 

 

 

 

               เมืองโตเกียวเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุนในปจจุบัน สวนเกียวโตเปนเมืองหลวงของญี่ปุนใน
อดีต    ญี่ปุนมีการเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงหลายครั้งดวยกัน และครั้งหนึ่งที่ตองนับเปนประวัติศาสตรหนา
หนึ่งของญี่ปุนก็คือ การเปลี่ยนถายเมืองหลวงจากเมือง

    เกียวโตเปนเมืองหลวงแหงใหม และเปนท่ีประทับขององคจักรพรรดิ์ ที่สรางตอจากนารา ชวงป 
ค.ศ. 974 เปนชวงเริ่มตน ยุคเฮอัน

    เกียวโต วางผังเมืองเลียนแบบมาจ
(Tang)      โดยวางผังเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสตัดกันไปมา และไชยภูมิของเกียวโตนี้เปนไชยภูมิตามหลัก 
Feng shui ของจีน  โดยมีภูเขาลอมรอบสามดานคือ ทิศตะวันออกไดแกภูเขา ฮิกาชิยามะ 
ทิศเหนือไดแกภูเขาคิตายามะ (Kitayama) 
ลอมรอบดวยแมน้ําอีกสามสายเชนกันคือ ทิศตะวันตกไดแกแมน้ํา
แมน้ํายูจิกาวา (Ujigawa)และ ทิศตะวันออกไดแกแมน้ําคาโมกาวา 

               เมืองเกียวโตไดรับผลกระทบอยางมากจากสงครามโอนิน 
1477    สิ่งปลูกสรางทั้งหลายไดถูกทําลายลงอยางยอยยับ ปราสาทท้ังหลายถูกเผา บานเรือนตางๆถูก
ทําลายมากมาย ตอมาในชวงศตวรรษที่ 
ชาติของญี่ปุน ไดกลับมาบูรณะซอมแซมเมืองเกียวโต อีกท้ังยังไดขยายถนนสายสําคัญใหแกเมืองเกียวโต คือ
ถนนเทระมาชิ (Teramachi Street) 
ขนานนามวา เมืองแหงวัด (Temple Town)

) 

เมืองโตเกียวเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุนในปจจุบัน สวนเกียวโตเปนเมืองหลวงของญี่ปุนใน
อดีต    ญี่ปุนมีการเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงหลายครั้งดวยกัน และครั้งหนึ่งที่ตองนับเปนประวัติศาสตรหนา
หนึ่งของญี่ปุนก็คือ การเปลี่ยนถายเมืองหลวงจากเมืองนารา มาเปนเมืองเกียวโตนั่นเอง 

เกียวโตเปนเมืองหลวงแหงใหม และเปนท่ีประทับขององคจักรพรรดิ์ ที่สรางตอจากนารา ชวงป 
เปนชวงเริ่มตน ยุคเฮอัน(Hian) ของประเทศญี่ปุน และไดมีชื่อวา เฮอัน-เคียว (

เกียวโต วางผังเมืองเลียนแบบมาจาก เมืองฉานอัน (Chang-an) ของประเทศจีนในราชวงถัง 
โดยวางผังเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสตัดกันไปมา และไชยภูมิของเกียวโตนี้เปนไชยภูมิตามหลัก 
ของจีน  โดยมีภูเขาลอมรอบสามดานคือ ทิศตะวันออกไดแกภูเขา ฮิกาชิยามะ 

Kitayama) และทิศตะวันตกไดแกภูเขานชิิยามะ (Nishiyama) 
ลอมรอบดวยแมน้ําอีกสามสายเชนกันคือ ทิศตะวันตกไดแกแมน้ํากัทสึรากาวา (Katsuragawa) 

และ ทิศตะวันออกไดแกแมน้ําคาโมกาวา (Kamogawa) 

เมืองเกียวโตไดรับผลกระทบอยางมากจากสงครามโอนิน (Onin War) ในชวงป ค
สิ่งปลูกสรางทั้งหลายไดถูกทําลายลงอยางยอยยับ ปราสาทท้ังหลายถูกเผา บานเรือนตางๆถูก

ทําลายมากมาย ตอมาในชวงศตวรรษที่ 16 โตโยมิ ฮิเดโยชิ (Toyomi Hideyoshi) หนึ่งในสามวีรบุรุษรวม
ชาติของญี่ปุน ไดกลับมาบูรณะซอมแซมเมืองเกียวโต อีกท้ังยังไดขยายถนนสายสําคัญใหแกเมืองเกียวโต คือ

Teramachi Street)    และที่ถนนนี้เองก็ไดมีการสรางวัดตาง ๆ ขึ้นมามากมาย จนไดรับการ
Temple Town) 

๑๔ 

เมืองโตเกียวเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุนในปจจุบัน สวนเกียวโตเปนเมืองหลวงของญี่ปุนใน
อดีต    ญี่ปุนมีการเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงหลายครั้งดวยกัน และครั้งหนึ่งที่ตองนับเปนประวัติศาสตรหนา

เกียวโตเปนเมืองหลวงแหงใหม และเปนท่ีประทับขององคจักรพรรดิ์ ที่สรางตอจากนารา ชวงป 
(Heian-Kyo) 

ของประเทศจีนในราชวงถัง 
โดยวางผังเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสตัดกันไปมา และไชยภูมิของเกียวโตนี้เปนไชยภูมิตามหลัก 
ของจีน  โดยมีภูเขาลอมรอบสามดานคือ ทิศตะวันออกไดแกภูเขา ฮิกาชิยามะ (Higashiyama) 

Nishiyama) อีกท้ังยัง
Katsuragawa) ทิศใตไดแก

ในชวงป ค.ศ. 1467 –  
สิ่งปลูกสรางทั้งหลายไดถูกทําลายลงอยางยอยยับ ปราสาทท้ังหลายถูกเผา บานเรือนตางๆถูก

หนึ่งในสามวีรบุรุษรวม
ชาติของญี่ปุน ไดกลับมาบูรณะซอมแซมเมืองเกียวโต อีกท้ังยังไดขยายถนนสายสําคัญใหแกเมืองเกียวโต คือ

และที่ถนนนี้เองก็ไดมีการสรางวัดตาง ๆ ขึ้นมามากมาย จนไดรับการ



๑๕ 

 

     ป 1864 เหตุการณครั้งสําคัญอีกเหตุการณหนึ่งก็คือ เหตุการณการปฏิวัติเพ่ือตอตานอํานาจ
ของโชกุนนาม โตกุกาวา (Tokugawa) เหตุการณครั้งนี้มีอีกชื่อหนึ่งวา การปฎิวัติฮามากุริ (Hamaguri 
Rebillion) เหตุการณ  ครั้งนี้นับเปนการนองเลือดครั้งยิ่งใหญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรญี่ปุน มีการเผาบาน
เรื่อนกวา 28,000 หลัง ในครั้งนั้น และตอมาในป 1869 พระจักรพรรดิ์ไดยายท่ีประทับไปยังเอโดะ (Edo) 
หรือในปจจุบันก็คือ กรุงโตเกียว (Tykyo)  เมืองหลวงของประเทศญี่ปุนในปจจุบันนั่นเอง 

     เมืองเกียวโตคอยๆ เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจ คมนาคม และดานประชากร  

จนกระทั่งในป 1890 มีการกอสรางคลองเชื่อมตอกับทะเลสาปที่ใหญที่สุดของญี่ปุน คือทะเลสาปบิ
วะ (Biwa Lake) เปนจุดเริ่มตนที่ทําใหเมืองเกียวโต ไดพัฒนาข้ึนมาเปนเมืองสมัยใหม และนับตั้งแตนั้นเปน
ตนมา เมืองเกียวโตก็ไดเปนศูนยกลางของกลุมการปกครองเกียวโต (Kyoto Prefecture) ซึ่งประกอบดวย
เมือง 15 เมือง ไดแก 

     เมืองอายาเบะ (Ayabe), เมืองฟุคุชิยามะ (Fukuchiyama), เมืองโจโย (Joyo), เมืองคาเมโอกะ 
(Kameoka), เมืองคิซุกาวา (Kizugawa),  เมืองเคียวทานาเบะ (Kyotanabe), เมืองเคียวทังโกะ 
(Kyotango),       เมืองเกียวโต (Kyoto –  เปนเมืองหลวง), เมืองไมซุรุ (Maizuru), เมืองมิยาสุ (Miyazu), 
เมืองมุโกะ (Muko),          เมืองนากาโอกะเคียว (Nagaokakyo), เมืองนันทัน (Nantan), เมืองยูจิ (Uji) 
และเมืองยาวาตะ (Yawata) 

     จวบจนทุกวันนี้เมืองเกียวโตก็มีอายุรวมรอยกวาปแลว เมืองเกียวโตก็ยังคงมนตขลังของ
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมโบราณเอาไวไดดีกวาเมืองใด ๆ ในโลก และก็เปนเมืองเกียวโตในวันนี้ที่เราได
สัมผัสกันในทุกวันนี้ 

ตัวเมืองเกียวโต ในปจจุบัน มนตเสนหเกียวโตมีปรากฏใหเห็นผานวิถีและภูมิทัศนที่บงบอกความเปนญี่ปุน

แบบด้ังเดิมซึ่งมีอุดมอยูทั่วไป ผานผูคน วิถีวัฒนธรรม อาหารการกิน อาคารบานเรือน สถาปตยกรรม 

พระราชวัง โดยเฉพาะวัด และศาลเจาที่มีอยูทุกมุมเมือง  

 

 

 

 

 



 

มรดกโลก วัดคิโยมิสึ วัดแหงนี้ถือเปนวัดในดวงใจของใครหลายๆคน โดยจากจุดจอดรถ ระหวางทางกอนถึง

ตัววัดเราจะตองเดินผาน “ถนนสายกาน้ําชา

ปจจุบันปรับเปลี่ยนเปนถนนขายของฝาก ขนม ตุกตา สินคาโอทอป 

นักทองเที่ยวในบรรยากาศของบานเรือนญี่ปุนแบบด้ังเดิมอันสุดแสนคลาสสิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 ศาลเจาฟูชิมิอินาริ เปนศาลเจาที่ชาวนาสรางข้ึนในป ค

เชื่อวาเปน ทูตสวรรคผูคอยสงสารของเทพเจาแห

ปนของเทพเจาจิ้งจอก ใหคนไดกราบไหวกัน นอกจากนี้ที่นี่ยังสรางเพ่ือใหเปนท่ีสิงสถิตของแมโพสพท่ีชวยให

เกิดผลผลิตอันอุดมสมบูรณ 

วัดแหงนี้ถือเปนวัดในดวงใจของใครหลายๆคน โดยจากจุดจอดรถ ระหวางทางกอนถึง

ถนนสายกาน้ําชา” ซึ่งในอดีตถนนแหงนี้เต็มดวยรานเครื่องปนดินเผา สวน

ปจจุบันปรับเปลี่ยนเปนถนนขายของฝาก ขนม ตุกตา สินคาโอทอป และของท่ีระลึกตางๆ สําหรับ

นักทองเที่ยวในบรรยากาศของบานเรือนญี่ปุนแบบด้ังเดิมอันสุดแสนคลาสสิก 

เปนศาลเจาที่ชาวนาสรางข้ึนในป ค.ศ. 711 เพ่ือถวายแดเทพเจาจิ้งจอก ซึ่งชาวญี่ปุน

เชื่อวาเปน ทูตสวรรคผูคอยสงสารของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว ดังนั้นภายในศาลเจาแหงนี้จึงมากไปดวยรูป

ปนของเทพเจาจิ้งจอก ใหคนไดกราบไหวกัน นอกจากนี้ที่นี่ยังสรางเพ่ือใหเปนท่ีสิงสถิตของแมโพสพท่ีชวยให

๑๖ 

 

 

 

 

 

 

วัดแหงนี้ถือเปนวัดในดวงใจของใครหลายๆคน โดยจากจุดจอดรถ ระหวางทางกอนถึง

ซึ่งในอดีตถนนแหงนี้เต็มดวยรานเครื่องปนดินเผา สวน

และของท่ีระลึกตางๆ สําหรับ

เพ่ือถวายแดเทพเจาจิ้งจอก ซึ่งชาวญี่ปุน

งการเก็บเกี่ยว ดังนั้นภายในศาลเจาแหงนี้จึงมากไปดวยรูป

ปนของเทพเจาจิ้งจอก ใหคนไดกราบไหวกัน นอกจากนี้ที่นี่ยังสรางเพ่ือใหเปนท่ีสิงสถิตของแมโพสพท่ีชวยให



 

วัดคิงคะคุจ ิ(Kinkakuji Temple) 

ป 1397 กอนถูกปรับเปลี่ยนโดยบุตรชายของทานใหเปนวัดพุทธนิกายเซน ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดก

โลกในป 1994 ภายในวัดแหงนี้มีศาลาทองเปนไฮไลต โดยภายนอกศาลา

ทองคําบริสุทธิ์เหลืองอราม ตั้งตระหงานอยางโดดเดนสะทอนเงาสระน้ําอยางสวยงาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kinkakuji Temple) เปนสถานที่ท่ีสรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่ประทับของโชกุนอะชิกะงะ โยชิมิตสึ ใน

กอนถูกปรับเปลี่ยนโดยบุตรชายของทานใหเปนวัดพุทธนิกายเซน ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดก

ภายในวัดแหงนี้มีศาลาทองเปนไฮไลต โดยภายนอกศาลา(ยกเวนชั้นลาง) 

ทองคําบริสุทธิ์เหลืองอราม ตั้งตระหงานอยางโดดเดนสะทอนเงาสระน้ําอยางสวยงาม 

๑๗ 

เปนสถานที่ท่ีสรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่ประทับของโชกุนอะชิกะงะ โยชิมิตสึ ใน

กอนถูกปรับเปลี่ยนโดยบุตรชายของทานใหเปนวัดพุทธนิกายเซน ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดก

) ถูกตกแตงดวยแผน



 

1.4 เมืองชิซูโอกะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดชิซุโอะกะ เปนจังหวัด
เดียวกันคือเมืองชิซุโอะกะ จังหวัดนี้เปนที่ต้ังของ

จังหวัดชิซุ โอะกะ แบงเขตการปกครองเปน 
(๓,๐๐๓.๗๓ ตร.ไมล) อันดับเนื้อที่
อันดับ๑๐ ของประเทศความหนาแนน 

ประวัติศาสตร 

จังหวัดชิซุโอะกะในปจจุบัน ตั้งอยูบนอาณาเขตของอดีตจังหวัด 
จังหวัดซุรุงะ  และจังหวัดอิซ ุ นอกจากนี้ ยังเปนบานเกิดของโชกุนตระกูลโทะกุงะวะคนแรก นั่นคือ 
วะ อิเอะยะซุ  ดวย โทะกุงะวะ อิเอะยะซุปกครองพ้ืนที่นี้ จนกระทั่งสามารถปราบขุนศึก
อิทธิพลในภูมิภาคคันโต ลงได และมอบใหอยูในความปกครองของ
อิเอะยะซุขึ้นเปนโชกุนไดสําเร็จ เขาก็ไดยึดภูมิภาค
รอบเมืองชิซุโอะกะในปจจุบันใหขึ้นตรงกับ
แควนชิซุโอะกะ หรือแควนซุนปุ ตระกูลโทะกุงะวะก็ไดกลับมาอา

สภาพทางภูมิศาสตร 

จังหวัดชิซุโอะกะมีพ้ืนที่ยาวตามแนวชายฝง
ของจังหวัดกินพ้ืนที่ไปถึงเทือกเขาแอลปข
จนถึงภูเขาไฟฟูจิ และรวมพ้ืนที่ของ
มหาสมุทรแปซิฟก 

จังหวัดในประเทศญี่ปุน ตั้งอยูในภูมิภาคชูบุ บนเกาะฮนชู
จังหวัดนี้เปนที่ต้ังของภูเขาฟูจิ และมีชื่อเสียงของการปลูกชาเขียว

จังหวัดชิซุ โอะกะ แบงเขตการปกครองเปน ๒๓ เมืองเนื้อที่ทั้ งหมด ๗,
อันดับเนื้อที๑่๓ ของประเทศประชากร (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘) ทั้งหมด 

ของประเทศความหนาแนน ๔๘๗ คน/ตร.กม. (๑,๒๖๐ คน/ตร.ไมล) 

จังหวัดชิซุโอะกะในปจจุบัน ตั้งอยูบนอาณาเขตของอดีตจังหวัด ๓ จังหวัด ไดแก 
นอกจากนี้ ยังเปนบานเกิดของโชกุนตระกูลโทะกุงะวะคนแรก นั่นคือ 

โทะกุงะวะ อิเอะยะซุปกครองพ้ืนที่นี้ จนกระทั่งสามารถปราบขุนศึก
ลงได และมอบใหอยูในความปกครองของโอะดะ โนะบุนะงะ  ตอมา เมื่อโทะกุงะวะ 

ไดสําเร็จ เขาก็ไดยึดภูมิภาคคันโตกลับใหครอบครัวของตนดูแล และรวบรวมดินแดน
ในปจจุบันใหขึ้นตรงกับรัฐบาลโชกุนโทะคุงะวะ ในค.ศ. ๑๘๖๘ หลังจากการสถาปนา

ตระกูลโทะกุงะวะก็ไดกลับมาอาศัยอยูในพ้ืนที่นี้อีกครั้ง 

จังหวัดชิซุโอะกะมีพ้ืนที่ยาวตามแนวชายฝงมหาสมุทรแปซิฟกไปจนถึงอาวซุรุงะ
เทือกเขาแอลปของญี่ปุน พ้ืนที่ฝงตะวันออกเปนชายฝงคอดเขาไปทางดานเหนือ

และรวมพ้ืนที่ของคาบสมุทรอิสุ ซึ่งเปนเขตพักตากอากาศชื่อดังของญี่ปุนที่ยื่นออกไปใน

๑๘ 

ฮนชู เมืองเอกใชชื่อ
ชาเขียวที่ดีท่ีสุดในญี่ปุน  

,๗๗๙.๖๓ ตร.กม. 
ทั้งหมด ๓,๗๙๒,๔๕๗ 

จังหวัด ไดแก จังหวัดโทโทมิ
นอกจากนี้ ยังเปนบานเกิดของโชกุนตระกูลโทะกุงะวะคนแรก นั่นคือ โทะกุงะ

โทะกุงะวะ อิเอะยะซุปกครองพ้ืนที่นี้ จนกระทั่งสามารถปราบขุนศึกตระกูลโฮโจ ผูมี
ตอมา เมื่อโทะกุงะวะ 

กลับใหครอบครัวของตนดูแล และรวบรวมดินแดน
หลังจากการสถาปนา

อาวซุรุงะ พ้ืนที่ฝงตะวันตก
พ้ืนที่ฝงตะวันออกเปนชายฝงคอดเขาไปทางดานเหนือ
ซึ่งเปนเขตพักตากอากาศชื่อดังของญี่ปุนที่ยื่นออกไปใน



๑๙ 

 

แผนดินไหวโทไค 

จากอดีตที่ผานมาในทุกๆ ๑๐๐ ถึง ๑๕๐ ป จะมีแผนดินไหวรายแรงที่กระทบจังหวัดชิซุโอะกะดวย 
เรียกวา แผนดินไหวโทไก ครั้งลาสุดเมื่อ ค.ศ. ๑๘๕๔ 

ขอมูลการทองเที่ยว ชิซูโอกะ(Shizuoka) 

ศาลเจาฟุจิซังเซนเงน (Fujisan Sengen Shrine) 

ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของฐานภูเขาไฟฟูจิ มีอายุกวา ๑,๐๐๐ ป นับวาเปนศาลเจาที่สําคัญ
ที่สุดของภูมิภาค ชวงตนป ๑๖๐๐ โครงสรางเดิมถูกทําลายลงจากเหตุการณแผนดินไหว เหลือไวเพียงศาลเจา
ชั้นใน ศาลเจาชั้นนอก และประตูหอคอย ศาลเจาชั้นในมีโครงสรางเปนเอกลักษณ ๒ ชั้น ดวยรูปแบบ
สถาปตยกรรมเซนเงน 

บริเวณรอบๆศาลเจาเต็มไปดวยตนซากุระกวา ๕๐๐ ตน ซึ่งจะบานในชวงปลายเดือนมีนาคม-ตน
เดือนเมษายน และมีเสนทางที่ใชสําหรับเทศกาลขี่มายิงธนูที่จัดขึ้นเปนประจําทุกปในวันที่ ๕ พฤษภาคม 
นอกจากนี้ยังมีพิธีใหญเปด-ปดฤดูกาลปนภูเขาไฟฟูจิในชวงตนเดือนกรกฎาคม และตนเดือนกันยายน 

จากศาลเจาแหงนี้มี เสนทางการปนเขาไปสูยอดเขา แตนักปนเขาสวนใหญจะเริ่มปนจาก 
Fujinomiya ๕th Station ปนขึ้นไปประมาณ ๖-๑๒ ชั่วโมง ยอดเขาเปนที่ตั้งของโอคุมิยะ(Okumiya) พ้ืนที่
ดานในสุดของศาลเจาฟุจิซังเซนเงน ครอบคลุมปลองภูเขาไฟ และบริเวณทั้งหมดเหนือสถานีที่ ๘(๘th 
Station) 

ศาลเจาฟุจิซังเซนเงน    ศาลเจาคุโนซังโทโชกุ 

 

 



๒๐ 

 

ศาลเจาคุโนซังโทโชกุ Kunozan Toshogu Shrine) 

มีบริเวณกวางขวางและซับซอนดวยอาคารจํานวนมากที่มีสีแดงสดใสแซมดวยสีทองและการแกะสลัก
ที่งดงามพรอมภาพวาดบนประตูโรมอน(Romon Gate)ซึ่งตั้งอยูทางดานขวามือหลังจุดจําหนายตั๋ว เมื่อเดิน
ผานประตูจะพบกับหอกลอง และโคมไฟทองแดงนําไปสูหองโถงหลัก Haiden และ Honden ลึกเขาไปในปา
เปนที่ตั้งของหลุมฝงศพอิเอะยะสุ(Ieyasu) นอกบริเวณศาลเจาคือพิพิธภัณฑของโชกุนคุโนซัง(Museum of 
Kunozan Toshogu) จัดแสดงขาวของเครื่องใชสวนตัว และสมบัติอ่ืนๆจําพวกดาบ อาวุธ และเสื้อผา เปน
ตนหากเดินข้ึนไปบนภูเขา จะพบกับศาลเจาดานบนท่ีราบสูงนิฮอนไดระ(Nihondaira plateau) ซึ่งอาจจะขึ้น
ไปไดโดยการนั่งกระเชา(Nihondaira Ropeway) เพ่ือชมทัศนียภาพอันงดงามของอาวซุรุกะ(Suruga Bay), 
ทาเรือชิมิสุ(Shimizu Port), ทุงใบชา และภูเขาไฟฟูจิ 

ซูเซนจิออนเซน (Shuzenji Onsen) 

เปนหนึ่งในเมืองน้ําพุรอนที่เกาแกที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งบนคาบสมุทรอิซุ ตั้งอยูบนภูเขาใจ
กลางคาบสมุทร แตไมสามารถมองเห็นวิวทะเลได เมืองแหงนี้ตั้งชื่อตามวัดซูเซนจิ(Shuzenji Temple) ซึ่ง
เปนศูนยกลางของเมือง สถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆ ไดแก ปาไผขนาดเล็ก ที่พักเรียวกังแบบโบราณ รานคา และ
รานกาแฟ เปนตน นอกจากนี้ยังมีโรงอาบน้ําสาธารณะฮาโคยุ(Hakoyu) ที่บริการหองอาบน้ําแกบุคคลทั่วไป
ในชวงเวลากลางวัน คาใชจายประมาณ ๑,๐๐๐ เยน 

    ซูเซนจิออนเซน                                      พิพิธภัณฑศิลปะบิจูสึคัง 

พิพิธภัณฑศิลปะบิจูสึคัง (MOA Museum of Art) 

เปดใหเขาชมในป ๑๙๘๒ ตั้งอยูบนเนินเขาที่งดงามเหนือเมืองอะตามิ(Atami) ภายในจัดแสดงคอล

เลกชั่นศิลปะที่นาประทับใจของศิลปะญี่ปุนและเอเชียตะวันออกศิลปะที่จัดแสดงภายในที่เปนสมบัติแหงชาติ
มี ๓ ชิ้น และมกดกทางวัฒนธรรมอีกมากมาย รวมถึงภาพวาด ผลงานการประดิษฐตัวอักษร งาน
ประติมากรรม และงานฝมืออ่ืนๆ ภายนอกพิพิธภัณฑยังมีสวนหยอมสไตลญี่ปุนประกอบดวยโรงชาและโรง
ละครโนหอีกดวย 



 

แหลมอิโรซากิ (Cape Irozaki) 

ตั้งอยูตามแนวชายฝงทางตอนใตของคาบสมุทรอิซุ ที่ปลายใตสุดของคาบสมุทร บริเวณแหลมแหงนี้
เปนท่ีตั้งของประภาคารอิโรซากิ(Irozaki lighthouse) 
ของชายฝงทะเล ชายฝงรอบๆแหลมอิโรซากิ สามารถลองเรือเที่ยวชมโขดหิน และชายหาดที่สวยแปลกตาได
โดยใชเวลาเพียง ๒๕ นาที                                                                                                   

ในสวนของแหลมแหงอ่ืนๆ ยังไมไดรั
คือแหลมทาไร(Cape Tarai) หางจากแหลมอิโรซากิไปทางทิศตะวันออกประมาณ 
ชายหาดหิน และเสนทางธรรมชาติผานปา เมื่อหางออกไป 
โทจิ(Toji) เมืองชายหาดขนาดเล็กที่มีสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติ เชน ถ้ําทะเลริวกุ
ลักษณะคลายหัวใจเมื่อมองจากดานบน และลานสกีทรายธรรมชาติที่หางจากถ้ําทะเลไปไมไกลนัก 
นักทองเท่ียวสามารถเชาบอรดสไลดไดจากที่พักใกลเคียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั้งอยูตามแนวชายฝงทางตอนใตของคาบสมุทรอิซุ ที่ปลายใตสุดของคาบสมุทร บริเวณแหลมแหงนี้
Irozaki lighthouse) และศาลเจาอิโระ(Iro Shrine)ที่มีวิวทิวทัศนที่

ชายฝงรอบๆแหลมอิโรซากิ สามารถลองเรือเที่ยวชมโขดหิน และชายหาดที่สวยแปลกตาได
นาที                                                                                                   

ในสวนของแหลมแหงอ่ืนๆ ยังไมไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ดีนัก แตก็ยังมีจุดที่ดีที่สุด
หางจากแหลมอิโรซากิไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๘ กิโลเมตร เปนแหลม

ชายหาดหิน และเสนทางธรรมชาติผานปา เมื่อหางออกไป ๓ กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของแหลมทาไร คือ
ายหาดขนาดเล็กที่มีสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติ เชน ถ้ําทะเลริวกุ(Ryugu Sea Cave) 

ลักษณะคลายหัวใจเมื่อมองจากดานบน และลานสกีทรายธรรมชาติที่หางจากถ้ําทะเลไปไมไกลนัก 
นักทองเท่ียวสามารถเชาบอรดสไลดไดจากที่พักใกลเคียง 

๒๑ 

ตั้งอยูตามแนวชายฝงทางตอนใตของคาบสมุทรอิซุ ที่ปลายใตสุดของคาบสมุทร บริเวณแหลมแหงนี้
ที่มีวิวทิวทัศนที่สวยงาม

ชายฝงรอบๆแหลมอิโรซากิ สามารถลองเรือเที่ยวชมโขดหิน และชายหาดที่สวยแปลกตาได
นาที                                                                                                    

บการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ดีนัก แตก็ยังมีจุดที่ดีที่สุด
กิโลเมตร เปนแหลม

กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของแหลมทาไร คือ
Ryugu Sea Cave) มี

ลักษณะคลายหัวใจเมื่อมองจากดานบน และลานสกีทรายธรรมชาติที่หางจากถ้ําทะเลไปไมไกลนัก 



 

1.5 กรุงโตเกียว 

 

 

 

 

 

 

 

โตเกียวหรือชื่ออยางเปนทางการวา

มีระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบ

โตเกียวจัดวาเปนเขตเมืองที่ ใหญที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแลวมีประชากรอาศัยอยูราว 

35,237,000 คน) เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว

13ลานคนถือเปนเมืองท่ีมีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง จํานวนประชากรทั้งหมดของโตเกียว มีทั้งหมด

กวา 35 ลานคน โตเกียวตั้งอยูบริเวณภาค

ในโตเกียวยังเปนที่ต้ังของพระราชวังหลวง

กรุงโตเกียวเคยเปนเจาภาพการแขงขันกีฬา

ระหวางวันที่ 24 กรกฎาคม – 9 

ที่ตั้งของโตเกียวในญี่ปุน 

พิกัดภูมิศาสตร 35° 41′22.22″N 139°41′30.12″E 

ประเทศ  ญีปุ่น 

ภูมิภาค  คันโต 

เกาะ  ฮนชู 

การบริหาร 23 แขวงพิเศษ

หรือชื่ออยางเปนทางการวามหานครโตเกียว (Tokyo Metropolis) เปนเมืองหลวง

มีระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไวดวยกัน ทั้งนี้

จัดวาเปนเขตเมืองที่ ใหญที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแลวมีประชากรอาศัยอยูราว 

ตัวเมืองโตเกียว23 แขวงการปกครองพิเศษมีประชากรในเขตเมืองประมาณ 

ลานคนถือเปนเมืองท่ีมีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง จํานวนประชากรทั้งหมดของโตเกียว มีทั้งหมด

ลานคน โตเกียวตั้งอยูบริเวณภาคคันโตของญี่ปุน คําวา "โตเกียว" หมายถึง "นครหลวงตะวันออก

พระราชวังหลวงของสมเด็จพระจักรพรรด ิ

กรุงโตเกียวเคยเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปกป 1964และจะเปนเจาภาพครั้งที่สองในป

9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

′22.22″N 139°41′30.12″E  

แขวงพิเศษ, 26 เมือง, 1 อําเภอ และ 4 กิ่งจังหวัด 

๒๒ 

เมืองหลวงของประเทศญี่ปุน

ไวดวยกัน ทั้งนี้เขตอภิมหานคร

จัดวาเปนเขตเมืองที่ ใหญที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแลวมีประชากรอาศัยอยูราว 

มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 

ลานคนถือเปนเมืองท่ีมีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง จํานวนประชากรทั้งหมดของโตเกียว มีทั้งหมด

นครหลวงตะวันออก" 

และจะเปนเจาภาพครั้งที่สองในป2020



๒๓ 

 

การปกครอง 

• ประเภท จังหวัด 

• ศูนยกลาง ชินจุก ุ

• มหานคร 13,572 ตร.กม. (5,240 ตร.ไมล) 

• เขตเมือง 2,187.66 ตร.กม. (844.66 ตร.ไมล 

• มหานคร 37,126,000 คน 

• เขตเมือง 13,370,198 คน 

 

คําเรียกพลเมือง โทเกียวอิเตะ 

เขตเวลา เวลามาตรฐานญี่ปุน (UTC+9) 

ISO 3166-2 JP-13 

ดอกไม  Somei-Yoshino cherry blossom 

ตนไม  แปะกวย 

นก  นกนางนวลหัวดํา 

การแบงเขตการปกครอง 

ญี่ปุนแบงการปกครองออกเปน 47 จังหวัดและ แบงภาคออกเปน 8 ภูมิภาคซึ่งมักจะถูกจับเขากลุมตามเขต

แดนที่ติดกันที่มีวัฒนธรรมและสําเนียงการพูดใกลเคียงกันทุกจังหวัดมีผูวาราชการจังหวัดที่มาจากการ

เลือกตั้งเปนผูบริหาร 

ในแตละจังหวัดมีมีการแบงเขาการปกครองออกเปนเทศบาลยอยๆแตในปจจุบันกําลังมีการปรับโครงสราง

การแบงเขตการปกครองโดยการรวมเทศบาลที่อยูใกลเคียงกันเขาดวยกันซ่ึงจะชวยลดจํานวนเขตการ

ปกครองยอยและชวยลดคาใชจายในการบริหารเทศบาลลงไดการรวมเขตเทศบาลนี้เปนนโยบายที่ไดรับการ

สนับสนุนจากรัฐบาลโดยมีการคาดการณท่ีจะลดจาก 3,232 เทศบาลใน พ.ศ. 2542 ใหเหลือ 1,773 

เทศบาลใน พ.ศ. 2553 

ประเทศญี่ปุนมีเมืองใหญเปนจํานวนมากซึ่งแตละเมืองตางมีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศทั้ง

ทางดาน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงมีสําเนียงภาษาท่ีแตกตางกันออกไป 
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ฮกไกโด โทโฮะกุ คันโต ชูบุ 

1.ฮอกไกโด 2.  อาโอโมริ 
3.  อิวะเตะ 
4.  มิยะงิ 
5.  อะกิตะ 
6.  ยะมะงะตะ 
7.  ฟุกุชิมะ 

8.  อิบะระกิ 
9.  โทะชิงิ 
10.  กุมมะ 
11.  ไซตามะ 
12.  ชิบะ 
13.  โตเกียว 
14.  คะนะงะวะ 

15.  นีงะตะ 
16.  โทะยะมะ 
17.  อิชิกะวะ 
18.  ฟุกุอิ 
19.  ยะมะนะชิ 
20.  นะงะโนะ 
21.  กิฟุ 
22.  ชิซุโอะกะ 
23.  ไอจิ 

คันไซ ชูโงะก ุ ชิโกะกุ คีวชูและโอะกินะวะ 

24.  มิเอะ 
25.  ชิงะ 
26.  เคียวโตะ 
27.  โอซะกะ 
28.  เฮียวโงะ 
29.  นะระ 
30.  วะกะยะมะ 

31.  ทตโตะริ 
32.  ชิมะเนะ 
33.  โอะกะยะมะ 
34.  ฮิโระชิมะ 
35.  ยะมะงุชิ 

36.  โทะกุชิมะ 
37.  คะงะวะ 
38.  เอะฮิเมะ 
39.  โคจ ิ

40.  ฟุกุโอะกะ 
41.  ซะงะ 
42.  นะงะซะกิ 
43.  คุมะโมะโตะ 
44.  โออิตะ 
45.  มิยะซะกิ 
46.  คะโงะชิมะ 
47.  โอะกินะวะ 

ประชากร 

ญี่ปุนมีประชากรกวา 126 ลานคนและชาวญี่ปุนสวนใหญอาศัยอยูในเขตเมืองที่มีประชากรอยู
อยางหนาแนนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุนคือโตเกียวสวนประชากรในพื้นที่มหานครโตเกียวซึ่ง
รวมถึงตัวเมืองและปริมณฑลมีประมาณ 13 ลานคน 

 

เมืองใหญๆ ของประเทศญ่ีปุนและประชากรโดยประมาณ 

เมือง ประชากร เมือง ประชากร 
โตเกียว 13,370,198 ฮิโรชิมะ 1,186,928 

โยโกฮามา 3,714,200 เซนได 1,049,578 
โอซากา 2,667,830 คิตะคิวชู 981,891 
นาโกยา 2,254,891 ชิบะ 960,051 
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ซัปโปโร 1,930,496 ฮามะมะสึ 812,286 
โกเบ 1,553,789 นีงะตะ 806,525 

ฟุคุโอกะ 1,474,326 คุมะโมโตะ 734,287 
คะวะชะกิ 1,433,765 ชิซุโอกะ 718,774 
เกียวโต 1,420,719 โอคะยะมะ 704,572 
ไซตะมะ 1,253,582   

 
โตเกียวเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุนและเปนศูนยกลางทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง
ของโลกโตเกียวหรือเมืองเอโดะ (กอตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2018 เดิมเปนเพียงหมูบานชาวประมงเล็กๆมีประชากร
อาศัยอยูเพียงไมกี่หลังคาเรือนเทานั้น จนมาในพ.ศ. 2146 ตระกูลโชกุนโตกุงวาเอยาสึไดสรางทําเนียบ
รัฐบาลขึ้นที่เอโดะจึงทําใหพ้ืนที่โดยรอบมีการพัฒนาในดานตางๆ อยางรวดเร็ว จนโตเกียวกลายเปนเมือง
ขนาดใหญที่มีประชากรอาศัยอยูมากอีกแหงหนึ่งของประเทศภายหลังเมื่อระบอบโชกุนสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 
2411 จักรพรรดิเมจิไดเปลี่ยนชื่อเมือง เอโดะมาเปนกรุงโตเกียว (Tokyo) ซึ่งมีความหมายวา เมืองหลวง
ตะวันออก และไดเสด็จยายจากเมืองหลวงเกียวโตมาประทับยังกรุงโตเกียวในปพ.ศ. 2412 ทําใหโตเกียว
กลายเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุนตั้งแตนั้นเปนตนมามหานครโตเกียวมีสถานที่หลากหลายใหไดเลือก
เที่ยว ไมวาจะเปนวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตางๆ แหลงชอปปงตางๆ เชนที่ยานนากามิเซโดริ (Nakamise 
Dori) เปนแหลงจําหนายสินคาและของที่ระลึกนารักๆ สําหรับผูที่รักธรรมชาติโตเกียวมีสวนสาธารณะ “อุ
เอะโนะ”ซึ่งเปนสวนสาธารณะที่เกาแกที่นักทองเท่ียวและชาวญี่ปุนนิยมมาพักผอนสถานท่ีสําคัญ 

พระราชวังอิมพีเรียล 
พระราชวังแหงนี้เปนที่ประทับของพระจักรพรรดิและพระราชวงศอาณาบริเวณหลายแหงใน

พระราชวังจึงมิไดเปดใหเขาชมแตบางสวนจะเปดใหเขาชมได ในชวงวันหยุดพิเศษ ตัวปราสาทสรางตาม
รูปแบบใน สมัยเอโดะลอมรอบดวยคูน้ําและกําแพงหิน ทางเขาหลักจะเปนสะพานคู หรือเรียกวานิจูบาชิ 
(Nijubashi)ที่สรางไดอยางสวยสงางาม แตไมเปดใหบุคคล ทั่วไปผานยกเวนในชวงปใหมและวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระจักรพรรดิ์ที่จะเปดใหพสกนิกร(บางคน) ขามมารับพระราชทานพรใกล ๆที่ประทับ
ทางดานตะวันออกจะมีสวนดอกไม (Higashi Gyoen) ซึ่งจัดไวอยางสวยงามเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามา
พักผอนหยอนใจไดตลอดเวลาและเขาไปยังเขตพระราชฐานได 3 ประตู จากทั้งหมด 8 ประตู คือ โอเตมง
(Ote-mon), ฮิรากาวะมง (Hirakawa-mon) และคิตะฮาเนบาชิมง (Kitahanebashi-mon) ตัวพระตําหนัก
เปนอาคารคอนกรีตทรงเตี้ยกวางสรางดวยหินแกรนิตและบะซอลตจากภูเขาไฟคลุมดวยหลังคาสีเขียวสราง
เสร็จในป 1970 แทนพระตําหนักไมหลังเดิมท่ีถูกระเบิดในชวงสงครามโลก ในป 1945 
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อาซากุสะ (Asakusa) 
สิ่งที่อยูคูกับยานอาซากุสะและเปนสัญลักษณของที่นี่ คือวัดเซ็นโซจิ หรืออาซากุสะคันนง (Asakusa 

Kannon) นาจะเปนวัดพุทธที่เกาแกที่สุดในภูมิภาคคันโตและมีนักทองเที่ยวนิยม มาเยือนกันแนนขนัดทุกป
และซื้อของที่ระลึกซึ่งมีรานรวงตั้งเปนแถวยาวใหเลือกจับจายจึงทําใหวัดแหงนี้รุงเรืองและคึกคักดวยผูคน 
ตํานานของวัดแหงนี้เลาตอ ๆกันมาวาไดมีชายหาปลาสองคนพ่ีนอง มาทอดแหในแมน้ําแตกลับไดรูปปนพระ
โพธิสัตว (Kannon) แทน หัวหนาหมูบานจึงสรางวัดข้ึนใน ค.ศ.628 เพ่ือประดิษฐานรูปปนนั้นและตํานานยัง
มีตออีกวาในชวงเวลาใกลเคียงกันกับที่พบรูปปนไดปรากฎมังกรทองตัวหนึ่งเลื้อยลงมาจากสวรรค บรรดาโช
กุนและซามูไรตางก็นยิมมาสักการะที่วัดนี้ ทางทิศตะวันออกของวัดคือแมน้ําซูมิดะงาวะ(Sumida-gawa)ไหล
ลงอาวโตเกียวและใกลๆกัน จะมีสวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น (Sumida Koen) ซึ่งเปดโลงสูแมน้ํา ดวย
บรรยากาศสวยงามนาเดินเลน โดยเฉพาะชวงดอกซากุระบานสะพรั่ง ริมแมน้ําแหงนี้ยิ่งสวยงามเหนือคํา
บรรยายจริงๆ 

 
ชินจูกุ (Shin-juku) 

เปนสถานีรถไฟที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในญี่ปุนเนื่องจากเปนจุดเปลี่ยนตอรถไฟทั้งสายในโตเกียวและ
วิ่งสูภูมิภาคตางๆ รวมถึงรถไฟใตดินดวยบริเวณสถานีมีรานคาตั้งอยูเรียงรายแนนขนัดทั้งบนดินและใตดินและ
ยังมีหางสรรพสินคาใหญอีก 4 แหง ใหเดินชอบปงกันสุดเหวี่ยงไปเลยในแถบนั้น 

 
กินซา (Ginza) 

กินซานับเปนยานที่เลื่องชื่อไปทั่วโลกของญี่ปุนอีกแหงหนึ่งดวยรานคาแบรนดเนมและโชวรูมของ
สินคาไฮเทคโนโลยีท่ีรูจักกันทั่วโลกยามค่ําคืนยานแหงนี้จะสวางไสวดวยแสงไฟจากหลอดนีออนและปาย
โฆษณาสถานบันเทิงตางคึกคักทําใหยานนี้มีชีวิตชีวา ถนนกินซาโดร(ิGinza Dori) หรือบางทีเรียกวาชูโอโดริ
เปนถนนสําคัญหนึ่งในสองสายที่ตัดผานกินซาสองฟากถนนเต็มไปดวยหองเสื้อทันสมัยแกลเลอรี่ศิลปะและ
หางสรรพสินคาชั้นนํา จุดนัดพบยอดนิยมของโซนนี้ คือหนาตึกโซนี่ จะเห็นผูคนมายืนเตร็ดเตรอยูดานนอก
สวนดานในจะเปนโชวรูมสินคาอิเล็กทรอนิคสและโชวรูมโตโยตา 

 
ชิบุยะ (Shibuya) 

ชิบุยะเปนยานทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งในโตเกียวเปนศูนยรวมของวัยรุนญี่ปุนมีทุกอยางไวตอบสนอง
วัยรุนที่มีกะตังคจึงทําใหยานนี้พลุกพลานไปดวยผูคน ประตูทางออกของสถานีชิบุยะดานตะวันตกเฉียงเหนือ
มีผูนิยมใชกันมากที่สุด ดานนอกจะมีรูปปนของฮาจิโกะ (Hachiko)สุนัขผูซื่อสัตยที่สรางขึ้นในป 1964 ผูคน
ชอบนัดพบกันตรงบริเวณนี้จากทางออกดานนี้จะพบกับสี่แยกใหญ มองไปเบื้องหนาจะพบกับอาคารชิบุยะ 
109 (Shiuya 109 building) ทรงกระบอกสังเกตเห็นไดงายจากแยกนี้หากเดินเลี้ยวขวาขึ้นเนินมานิดนึงจะ
พบกับหางโตเกียวใหเดินเตร็ดเตรกัน 
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ฮาราจูกุ (Harajuku) 
ฮาราจูกุเปนแหลงรวมแฟชั่นทันสมัยเมื่อเดินเขามาบนTakeshita streetถนนชอบปงสุดฮิตของฮา

ราจูกุจะพบกับวัยรุนที่แตงตัว ดวยชุดอันรอนแรงบวกกับสีสันอันเจิดจานับวาเปนเอกลักษณ ของที่นี่ ที่วัยรุน
จะนิยมแตงตัวแรง ๆเพ่ือมาประชันกันคลาย ๆ กับสยามสแควรบานเราซึ่งนกัทองเท่ียวที่มาที่นี้จะนิยมถายรูป
กับวัยรุนที่แตงตัวแรง ๆเพ่ือเก็บไวเปนที่ระลึกวาครั้งหนึ่งไดมาเหยียบ มาฮาราจูกุแลว หากใครมาแลวไมพบ
วัยรุนที่แตงตัวแรง ๆ ก็เหมือนมาไมถึงฮาราจูกุ 

 
โตเกียวดิสนียแลนด(Tokyo Disneyland) 

โตเกียวดิสนียแลนด ตั้งอยูในจังหวัดชิบะ ทางตะวันออกของโตเกียวภายในจะมีสวนสนุกอยู 2 แหง
คือDisneyland จะมีเครื่องเลนที่คอนขางหวาดเสียว และDisneySeaจะมีเครื่องเลนที่เหมาะกับเด็กมากกวา 
เปด วันธรรมดา 09.00 น.-22.00 น. วันหยุดเสาร- อาทิตย 08.00 น.- 22.00 น. 

 
Tokyo National Museum 

Tokyo National Museumเปนพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดในญี่ปุนมีการจัดแสดงโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุไดอยางนาทึ่งกวา 800,000 ชิ้นสนใจสามารถไปชมไดทุกวันเวนวันจันทร ตั้งแต เวลา 9.30 - 
17.00 น.เดินทางไปโดยลงสถานีรถไฟ Ueno แลวเดินตออีก 10 นาที 

 
โตเกียวประกอบดวยสวนทางตะวันตกเฉียงใตของภูมิภาคคันโต, หมูเกาะอิซุ และหมูเกาะโอกาซาวา

รา โตเกียวเปนเมืองหลวงของญี่ปุนและเปนเมืองที่มีประชากรมากกวา 13 ลานคนอาศัยอยูทําใหเปนเมือง
หนึ่งท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลก เม่ือโชกุนโทคุงาวะอิเอะยะซึไดจัดตั้งรัฐบาลในชวงตนศตวรรษที่ 17 พ้ืนที่
บริเวณนี้ก็ไดเริ่มตนพัฒนา ที่อยูอาศัยกระจายตัวออกไปรอบๆปราสาทเอโดะ สวนใหญของเมืองถูกทําลาย
โดยแผนดินไหวคันโตครั้งใหญในป 1923 และจากนั้นก็ถูกระเบิดจากสงครามโลกครั้งท่ีสองอีกครั้ง อยางไรก็
ตามโตเกียวก็สามารถประสบความสําเร็จในการฟนตัวไดอยางรวดเร็วจนนาทึ่งในท้ังสองครั้ง 
โตเกียวไมไดเปนเพียงศูนยกลางทางการเมืองและเศรษฐกิจของญี่ปุนเทานั้นแตยังไดปรากฏตัวออกมาใน
ฐานะของศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของโลกโดยมีสถานท่ีทองเที่ยวในโตเกียวจํานวนมากมายท่ีไม
ควรพลาดพ้ืนทีใ่นเมืองขนาดใหญรวมถึงกินซาเปนยานท่ีมีรานคาที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกตั้งเรียงรายอยูสอง
ขางทางชินจูกุที่ไมเคยหลับไหลไดกลายเปน “เมืองใหมใจกลางโตเกียว”อาซากุสะสถานที่ท่ีชวนใหระลึกถึงเอ
โดะโบราณ (ชื่อเดิมของโตเกียว)และชิบูยายานที่เริ่มตนเทรนดใหกับคนหนุมสาวพ้ืนที่ท่ีมีเอกลักษณอ่ืนๆ 
ไดแก อากิฮะบาระเมืองคอมพิวเตอรเปนพ้ืนที่คาปลีกท่ีหนาแนนไปดวยรานคาอิเล็กทรอนิกสจํานวนมากมาย
ที่แขงขันกันดึงดูดผูซื้อจํานวนมากทั้งจากประเทศญี่ปุนและตางประเทศและที่ทซึคิจิตลาดขายสงอาหารแบบ
เปดโลงที่จัดหาอาหารใหกับรานคาและผูบริโภคทุกๆ แหงในประเทศญี่ปุน 
 

 



๒๘ 

 

สวนที่ 2 ขอมลูจากการศึกษาดูงานของกลุมปฏิบัติการ 

วันที่ 17 เมษายน 2560 
เรื่องที่ 1._Traffic and Water Polluti0n Management(กลุมที่1_กป.1-7) 
เรื่องที่ 2._Natural Disaster Prevention and Rahabilitation (กลุมที่ 2_กป.8-10) 
 
วันที่ 19 เมษายน 2560 
เรื่องที่ 3._ Promotion of Local  Business and Business Startup (ทุก กป.)  

 
วันที่ 21 เมษายน 2560 
เรื่องที่ 4._Tokyo Olympic 2020 Project Planning(กลุมที่1_กป.1-7) 

เรื่องที่ 5._ Productivity and Health Promotionin Workplaces(กลุมที่ 2_กป.8-10)  

 
บทสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุน(ทุก กป.) 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

 

รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ 

กลุมที่ 1 

                                       ประเทศญี่ปุน 

ระหวางวันที่ 16 – 22 เมษายน 2560 

โดย 

กลุมปฏบิัติการ (กป.) 1 

 
๑.) นางสุรียพรรณ ณ สงขลา หัวหนาสํานักงานจังหวัดสตูล 
๒.) นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหนาสํานักงานจังหวัดระยอง 
๓.) นายวิวัฒน  อินทรไทยวงศ นายอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 
๔.) นายปญญา  เศวตธรรม นายอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
๕.) นายชัยยงค  เมธาสุรวิทย นายอําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 
๖.) นายอิศรรัฐ  แสงมณี  นายอําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 
๗.) นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ นายอําเภองาว จังหวัดลําปาง 
๘.) นายขจิตต  บํารุงปรีชา ผูตรวจราชการกรมที่ดิน 
๙.) นายเดชา  พลกลา  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม 
๑๐.)นายเวียง  สุวรรณะ สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 
 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 68 

สถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศักราช 2560 

 

 



๓๐ 

 

ดูงานเรื่อง   Productivity and Health Promotionin Workplaces  
วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ Tokyo  

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 1 (กป. 1) 

Traffic and Pollution Management   ณ Osaka Prefectural Government 

 

บทวิเคราะหการศึกษาดูงาน 

การจัดการจราจรและมลภาวะของเมืองโอซากา ประกอบดวยหลายมาตรการ เชน การบังคับใช 

กฎหมาย เชน การทิ้งขยะบนถนน ถือวามีความผิด เพราะทําใหสวนรวมเสียหาย เปนตน นอกจากนั้น ก็ใช

การพัฒนาเลนจราจรดวยรถจักรยาน สรางถนนเชื่อมตอ เพ่ือเปนทางเลือกในการเดินทาง ควบคุม จํากัด

ความเร็วในการชับรถ สงเสริมใหประชาชนใชรถยนตใหมๆ พัฒนาระบบขนสงสาธารณะใหสะดวกสบาย 

เชือมโยง ครอบคลุม เครือขายและประการสําคัญ ปลุกฝงใหเด็กและเยาวชน มีความรับผิดชอบตอสังคม 

ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ รณรงคใหเด็กนักเรียนเดินมาโรงเรียน ถาบานไกลเดินไมไหว ก็ใชรถจักรยาน ถา

ไกลเกินไป ก็ใชบริการรถสาธารณะ 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ชาวญี่ปุน เปนชาติที่มีวินัยและเคารพ ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ ซึ่งนับวาเปนจุดแข็งที่โดดเดน 

สังเกตไดวา การจราจรในเมืองโอซากา มีความคลองตัวมาก ไมมีรถจอดตามแนวถนนใหเห็น รถสาธารณะ

หรือรถบัสที่รับนักทองเที่ยว สามารถจอดรับ/สง ไดตามเวลา ประชาชนเลือกที่จะใชรถจักรยานหรือใชการ

เดิน โดยเฉพาะนักเรียน จึงทําใหการจราจรในตัวเมืองโอซากาคลองตัว ไมแออัด โดยความสําเร็จของการ

จัดการจราจรนั้น เห็นไดวาเกิดจากความมีวินัยของประชาชนชาวญี่ปุน เปนทุนมนุษยที่มีคุณภาพ

ประกอบดวย มีการบริหารจัดการดวยแนวทางตางๆ ดังกลาวขางตน นับวาเปนตัวอยางในการจัดการ

การจราจรที่สามารถนําไปประยุกตใชได 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 2 (กป. 1) 
Business Startup Promotion  ณ Shizuoka Prefectural Government 

บทวิเคราะหการศึกษาดูงาน 

โครงสรางอุตสาหกรรมของจัดหวัด Shizuoka เปน ๑ ใน ๓ ของผลิตภัณฑภายในประเทศ มีการ 

ปรับตัวตามภูมิภาคโดยกลุมอุตสาหกรรมใหม โดยคนรุนใหม ใน Shizuoka แบงเปน ๓ กลุม กระจายอยูใน

พ้ืนที่ ดานตะวันออก มีโครงการ  Pharma Valley สงเสริมการวิจัยและพัฒนาระดับโลก จากการ

รักษาพยาบาลเพ่ือสุขภาพ สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของผูปวย ดานทิศ

ตะวันตก มี Photon Valley  โครงการนี้สนับสนุนการพัฒนาและประยุกตใชอุตสาหกรรมไอออน พ้ืนฐาน

เทคโนโลยี ระหวางดานตะวันตกและตะวันออก เปนโครงการ Food Science Hills : ศูนยวิทยาศาสตรการ

อาหาร โครงการนี้สงเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีใชประโยชนจากผลิตภัณฑดานการเกษตรในทองถิ่น 

และความพยายามในการผลิตอาหารที่สําคัญ 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

จังหวัด Shizuoka ใชศักยภาพของพ้ืนที่เปนหลักในการพัฒนา โดยพิจารณาความเหมาะสม 

ของพ้ืนที่ ดังจะเห็นไดวา จังหวัด Shizuoka เกิดอุตสาหกรรมใหม เปน ๓ กลุมประเภท กระจายไปตาม

ภูมิภาคครอบคลุมทั้งจังหวัด และเห็นวาแนวทางกําหนดความตองการของพ้ืนที่สามารถนํามาประยุกตใชกับ

การพัฒนา โดยเฉพาะโครงการประชารัฐรักสามัคคีไดเปนอยางดี โดยโครงการพัฒนาในรูปแบบตางๆ ตองมา

จากความตองการของประชาชนบนพื้นฐานความเหมาะสมของพ้ืนที ่

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 3 (กป. 1) 
Tokyo Olympic ๒๐๒๐ Project Planning  ณ Tokyo Municipalty, Shinjuku Tokyo 

บทวิเคราะห จากการศึกษาดูงาน 

ประเทศญี่ปุน ไดรับสิทธิเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปค ครั้งท่ี ๓๒ ระหวางวันที่ ๒๔  

กรกฏาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเปนครั้งที่ ๒ ที่ประเทศญี่ปุนไดรับสิทธิในการเปนเจาภาพ 

โดยในครั้งแรกเมื่อป พศ. ๒๕๐๗ และครั้งนี้จะเปนครั้งแรกของโลกที่ถัดจากกีฬาโอลิมปคภายในสองสัปดาห 

ประเทศญี่ปุนจะเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาพาราลิมปคหรือกีฬาโอลิมปคของผูพิการ ในการแขงขันกีฬา

โอลิมปคครั้ งนี้จะมีการแขงขันกีฬาทั้งหมด ๓๓ ชนิดกีฬา เปนกีฬาใหม ๕ ชนิดกีฬา คือ Karate, 

Baseball/Softball, Skateboarding, Sport-Climbing และ Surfing สวนการแขงขันกีฬาพาราลิมปคเกมส 

มี ๒๒ ชนิดกีฬา ตราสัญลักษณของกีฬาโอลิมปค ครั้งท่ี ๓๒ เปนรูปพวงมาลัย สวนกีฬาพาราลิมปคเกมส เปน

รูปพัดญี่ปุน ซึ่งแสดงใหเห็นวาโอลิมปคและพาราลิมปคเกมส พยายามสงเสริมความหลากหลาย เปนเวทีใน

การเชื่อมตอกับโลก 

 มุมมองของประเทศญี่ปุน ในการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปคครั้งนี้ เปนไปเพ่ือกรุงโตเกียว, ประเทศ

ญี่ปุน และเพ่ือโลก โดยตองการใชกีฬาโอลิมปคหรือโตเกียว ๒๐๒๐ เกมส เปนตัวกระตุนการพัฒนาเมือง

โตเกียว ใหเปนเมืองที่โตเต็มที่ ตองการกระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจ สนับสนุนการฟนตัวของพ้ืนที่ไดรับ

ผลกระทบจากเหตุการณ แผนดินไหว เมื่อป พศ. ๒๕๕๔ และตองการแสดงใหโลกเห็นถึงความกาวหนาใน

เทคโนโลยีที่ทันสมัย สังคมไฮโดรเจน ตองการใหเปนที่จดจํา เปนมรดกวัฒนธรรม ใหคนญี่ปุนมีสวนรวม มี

ความภูมิใจในความสําเร็จอยางยั่งยืน 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ประเทศญี่ปุน มีความพรอมในเรื่องทรัพยากรมนุษย ที่มีวินัยและปลูกฝงความรักชาติ เชื่อฟงและ 

ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ถึงแมจะประสบภัยพิบัติท่ีรุนแรงเมื่อป พศ. ๒๕๕๔ มีปญหาเรื่องการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ มาเปนระยะเวลานานมาแลว และกําลังประสบปญหาเขาสังคมผูสูงอายุก็ตาม แตประเทศญี่ปุน

กําลังแสดงใหโลกเห็นวา เขาไมยอทอตอปญหา อุปสรรคตางๆ และเตรียมพรอมในการรับเปนเจาภาพจัดการ

แขงขันกีฬาโอลิมปค ซึ่งเปนการแขงขันที่ยิ่งใหญ ดวยการวางแผนเปนขั้นตอน แบงงาน มอบหมายงานที่

ชัดเจน และเห็นวาดวยความมีวินัย จะทําใหประเทศญี่ปุนสามารถดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปค 

๒๐๒๐ ไดประสบผลสําเร็จเปนอยางดี และเห็นวาการปลูกฝงความมีวินัย ความรักชาติ สรางทรัพยากรมนุษย

ใหมีคุณภาพ เปนตัวแบบที่ดีในการพัฒนาประเทศ 

 



๓๓ 

 

บทสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการศึกษาดูงานประเทศญ่ีปุน (กป. 1) 

 

 ในการศึกษาดูงานตางประเทศ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ ๖๘ ครั้งนี้  ไดรับ

มอบหมายใหศึกษาดูงาน ๓ เรื่อง คือ  

๑.) ศึกษาดูงานเรื่อง Traffic and Pollution Management ณ Osaka Prefectural Government 

๒.) ศึกษาดูงานเรื่อง Business Startup Promotion ณ Shizuoka Prefectural Government และ 

๓.) ศึกษาดูงานเรื่อง Tokyo Olympic ๒๐๒๐ Project Planning ณ Tokyo Municipalty, Shinjuku, 

Tokyo 

 

๑. โดยภาพรวมชาวญี่ปุนเปนผูมีวินัยสูงและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐทุกประการ สังเกตไดจาก  

การจราจรในเมืองโอซากา ถึงแมวาเมืองโอซากาจะเปนเมืองใหญ มีประชากรจํานวนมากแตสามารถจัดการ

จราจรไดอยางคลองตัว ในการดําเนินการภาครัฐ มีการวางแผน การบริหารจัดการ กําหนดเปาหมายให

เหมาะสมกับศักยภาพและขอเท็จจริงของพ้ืนที่ สังเกตไดจากการจัดการกลุมอุตสาหกรรมใหมในพ้ืนที่จังหวัด 

Shizuoka ซึ่งมีการแบงพ้ืนที่ตามความเหมาะสมเปน ๓ กลุมไดแก กลุมเกี่ยวกับเรื่องยา ทางดานทิศ

ตะวันออก กลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ทางดานทิศตะวันตก และบริเวณระหวางกลุมเรื่องยาและ

เรื่องเทคโนโลยี เปนกลุมที่เกี่ยวกับอาหารที่ใชผลิตภัณฑการเกษตรในทองถิ่น มีแนวคิดหรือมุมมองในการ

บริหารจัดการที่กวางไกลและเปนประโยชนตออนุชนคนรุนหลังที่ยั่งยืน สังเกตไดจากการไดรับคัดเลือกเปน

เจาภาพกีฬาโอลิมปค ๒๐๒๐ ในป พศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีมุมมองเพ่ือกรุงโตเกียว เพ่ือประเทศญี่ปุนและเพ่ือโลก 

จะไดจดจําประเทศญี่ปุน ซึ่งนับวาเปนประโยชนสามารถนําไปปรับใชกับการปฏิบัติในพ้ืนที่ได ทั้งนี้ประชาชน

ญี่ปุน เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ การพัฒนาใดๆก็ตาม ประชาชนตองไดรับการปลูกฝงเรื่องวินัย ความ

รักชาติ ความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ๒.ควรนําเอาวิธีการผลิตภัณฑที่เนนเรื่องความสะอาดมาปรับใชในกระบวนการผลิตภัณฑในประเทศ

ไทย 

 ๓.ควรปลูกจิตสํานึกและสรางคานิยมใหแกเยาวชนไทย ใหมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รับผิดชอบ

ตอสังคม โดยกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย 

 

 



๓๔ 

 

 

รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ 

กลุมที่ 1 

                                       ประเทศญี่ปุน 

ระหวางวันที่ 16 – 22 เมษายน 2560 

โดย 

กลุมปฏบิัติการ (กป.) 2 

 
1. น.ส.นุชนาถ ประทีปธีรานันตผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

                                           สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2. นายฤหัส ไชยศักดิ ์ หัวหนาสํานักงานจังหวัดจันทบุรี 

3. พ.อ.อ. อนุชา พัสถาน นายอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

4. นายประสงค หลาออน นายอําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

5. นายศรัทธา  ทองคํา นายอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี 

๖. นายกิตติคุณ  บุตรคุณ นายอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

๗. จ.ส.อ. คํานึง พรหมพิมพ นายอําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 

8. นายพินิจ      วรจักร เจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธาน ี

9. นายหรรณพ พุกจันทร  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 

10.นายปรารถนา ประสงคด ี นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 68 

สถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศักราช 2560 



๓๕ 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 1 (กป. 2) 
Traffic and water Pollution management of Osaka 

ณ Osaka Perfectural Government 

 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 
 กรุงโอซากา เปนจังหวัดหนึ่งในเขตคันไซ(Kansai) บนเกาะฮอนซู (Honshu) มีพ้ืนที่ 1,901 ตร.กม. 

ประชากรประมาณ 8.8 ลานคน (อันดับ 2 ของญี่ปุน) มีอุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ  เหลา 

ปโตเลียม ผลิตภัณฑถานหิน  ผลิตภัณฑโลหะ และผลิตภัณฑเครื่องกล  การพัฒนาเมืองกรุงโอซากา             

มีภาคอุตสาหกรรมเปนพ้ืนฐานสําคัญ  เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางยั่งยืน ปองกันปญหาที่เกิดจากมลภาวะ 

จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคูไปกับการรักษาสิ่งแวดลอมดวย  

          แนวทางการแกไขปญหาการจราจรและมลพิษ  สรุปไดดังนี้ 

 1.  สงเสริมใหศูนยบริการซอมบํารุงรถยนตดําเนินการตามกฎหมายควบคุมมลพิษ 

2.  ควบคุมปริมาณรถในการเขามายังกรุงโอซากา และควบคุมรถยนตใหเปนไปตามกฎหมายควบคุม

มลพิษ 

3.  สงเสริมการผลิตรถยนตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco-friendly cars)  

4.  สงเสริมการใชรถยนตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco-friendly Driving)  

5.  รณรงคการใชระบบขนสงสาธารณะ (Public transportation system)  

6.  ปรับปรุงถนน ทางรวม ทางแยก เพ่ือรองรับปริมาณรถ และปรับปรุงจุดจอดรถจักรยานตามทาง

แยกตางๆ 

7. ปลูกจิตสํานึกการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน  
 

 ซึ่งจากมาตรการแกไขปญหาการจราจรและมลพิษของกรุงโอซากา นํามาใชทั้งรถยนตและโรงงาน

สงผลสูการเปลี่ยนแปลงจากเมืองในหมอกควันเมื่อ ค.ศ.1965 สูเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 จุดแข็ง 
 1. การดําเนินการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของกรุงโอซากานั้น  เปนการกระทําที่ตอเนื่องตั้งแต      
ค.ศ. 1965 เปนตนมา กลาวคือกวา 52 ป โดยเริ่มตนจากการบังคับใชกฎหมาย การรณรงคประชาสัมพันธ 
การสงเสริม สนับสนุนและสรางแรงจูงใจ จึงถือวาเปนตัวแบบท่ีด ี
          2. คุณภาพของคน ชาวญี่ปุนเปนผูมีวินัย เคารพในกฎหมาย ซึ่งหากราชการมีแนวทาง/นโยบายใดให
ถือปฏิบัติ จะใหความรวมมือเปนอยางดี ดังนั้น จะเปนความรวมมือระหวางราชการกับประชาชนที่ด ี

 



๓๖ 

 

จุดออน 
1. การใชจายงบประมาณในการพัฒนาถนน ทางรวม ทางแยก และระบบขนสงสาธารณะ ใช

งบประมาณจํานวนมาก 
 

2. จากที่กรุงโอซากา มี GDP สูงเปนอันดับ 2 ของญี่ปุน (การขยายตัวทางเศรษฐกิจรองจาก
กรุงโตเกียว) โดยเมืองใดที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงจะมีความเลื่อมล้ําของรายไดของคนจนและคนรวย
สูงโดยประเทศญ่ีปุนมีชองวางอยูประมาณ 10 ตอ 1 และเปนประเทศที่มีคาครองชีพสูง ซึ่งโอซากามีคาครอง
ชีพสูงเปนอันดับ 2 ของญี่ปุนรองจากกรุงโตเกียวและในกรุงโอซากามีสลัมที่ชื่อวา สลัมกะมะงะซากิ 
(Kamagosaki) ที่มีผูอยูอาศัยประมาณ 25,000 คน ท่ีทางราชการตองดูแล 

 
ขอเสนอแนะที่นํามาปรับใช 

 1. การแกปญหาจราจรในประเทศไทย ในเมืองใหญ ควรที่จะนํามาแกปญหาจราจรมาเปนวาระใน

การศึกษาที่แกไขปญหาจราจร ไมวาดานวิศวกรรมจราจรดานการบังคับใชกฎหมายกับผูใชทาง ดานการ

พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ และดานการรณรงคและสรางแรงจูงใจใหประชาชนใชรถยนตในระบบขนสง

สาธารณะแทนรถยนตสวนตัว  โดยสามารถที่จะไปศึกษาแนวทางการแกปญหาจราจรที่กรุงโอซากา มาปรับ

ใชได 

 2. การแกปญหามลพิษ ซึ่งกรุงโอซากามีปญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม จากรถยนตและ      

จากขยะ โดยไดทําการแกไขปญหาอยางจริงจังและตอเนื่องจนประสบผลสําเร็จ  จึงควรที่จะนําแนวทางการ

แกไขปญหามลพิษท่ีกรุงโอซากามาปรับใชได 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที ่2 (กป. 2) 
Promotion of Local Business and startups 

ณ Shizuoka Prefectural Government 

 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 
 จังหวัดชิซุโอกะตั้งอยูในเขตจูบุ (Chubu) มีพ้ืนที่ 7,779 ตร.กม. ตั้งอยูทางดานตะวันออกเฉียงใต  

ของภูมิภาค กลางประเทศญี่ปุน และหันออกสูมหาสมุทรแปซิฟก ดวยความท่ีอยูระหวางมหานครโตเกียวและ

โอซากา จึงเปนจุดกึ่งกลางของตะวันออกและตะวันตก ทําใหชิซุโอกะมีความเจริญรุงเรืองทั้งทางดาน

วัฒนธรรมและเศรษฐกิจมายาวนาน หากเดินทางโดยรถไฟ JR Shinkansen จากชิซุโอกะไปมหานครโตเกียว

ใชเวลา 60 นาที ไปโอซากาใชเวลา 110 นาที และเดินทางโดยรถไฟ Express highway จากชิซุโอกะไป

มหานครโตเกียวใชเวลา 2.30 ชม. ไปโอซากาใชเวลา 4 ชม. และมีสายการบินในประเทศ 5 สายการบิน 

56 เทีย่วตอสัปดาห      และการบินระหวางประเทศ 10 สายการบิน 29 เที่ยวตอสัปดาห 
 

 จังหวัดชิซุโอกะ มีภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) สูง 3,776 เมตร ซึ่ง UNESCO ไดประกาศใหเปน

มรดกโลกทางวัฒนธรรม และมีทะเลสาบซุรุกะ (Suruga Bay) ซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิลึก

ประมาณ 2,500 เมตร โดยจากยอดภูเขาไฟฟูจิถึงสะดือทะเลสาบซุรุกะ ยาวถึงประมาณ 6,000 เมตร 
 

 จังหวัดชิซุโอกะ มีประชากรเปนอันดับ 10  GDPเปนอันดับ 3 และรายไดตอหัวอันดับ 3 ของญี่ปุน 

กลุมปฏิบัติการที่ ๒(กป.๒) ไดศึกษาเกี่ยวกับดานธุรกิจในจังหวัดชิซุโอกะ เห็นวา จังหวัดชิซุโอกะมีความเปน

หนึ่งอยู 4 ประการ คือ 

 1.  อุตสาหกรรมหลัก เปนหนึ่ง ไมนอยกวา 44 ประเภท 

 2.  การทองเท่ียว เปนหนึ่ง มีที่พักที่มีความหลากหลาย 

 3.  ธรรมชาติ เปนหนึ่ง มีภูเขา ทะเลสาบ แมน้ํา 

 4.  การเกษตร เปนหนึ่ง มีผลิตผลคุณภาพท้ังพืชผัก และประมง 
 

ในการพัฒนาธุรกิจของจังหวัดชิซุโอกะ ใหเนนการพัฒนาคน และความรวมมือกับประเทศตางๆ โดย

มีการกําหนดกลุมธุรกิจ (Business Area) ในการกาวยางพัฒนาธุรกิจ โดยแบงจังหวัดชิซุโอกะ เปน 3 กลุม 

คือ ตะวันออก (Eastern Region) ตะวันตก (Western Region) และกลาง (Central Region) โดย

กําหนดให 

-  กลุมตะวันออก สงเสริมเรื่อง ผลิตภัณฑ และเครื่องมือแพทย 
-  กลุมตะวันตก  สงเสริมเรื่อง อิเลกทรอนิกส และสมองกลอัจฉริยะ 
-  กลุมกลาง  สงเสริมเรื่อง อาหารคุณภาพ พืชผัก อาหารทะเล และอาหารสุขภาพ 

 



๓๘ 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 จุดแข็ง 
 1. จังหวัดชิซุโอกะ มีการแบงกลุมธุรกิจ (Business Area) เปน 3 กลุมพ้ืนที่ ซึ่งจะสามารถกําหนด
ทิศทางการสงเสริมธุรกิจได โดยมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมมือกัน 
          2. แหลงทองเที่ยวธรรมชาติมีเสนหในการดึงดูดนักทองเที่ยวได  โดยมีความโดดเดนทั้ง ภูเขา 
ทะเลสาบ และแมน้ํา ดอกไมและความเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง 

จุดออน 
1. การพัฒนาเมืองทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม และภาคการทองเที่ยว ไปพรอมๆ 

กันนั้น เปนเรื่องที่ยากและทาทายความสามารถของผูนําทุกฝาย เพราะการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม จะมี
ผลกระทบตามอีกหลายดาน เชน ดานสิ่งแวดลอม  ดานสังคม  ดานวัฒนธรรม เปนตน 

2. ประชาชนชาวญี่ปุน เรียนภาษาอังกฤษ แตไมใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ดังนั้นในการสื่อสาร
กับชาวตางชาติจะใชภาษาญ่ีปุนเปนหลัก จึงมีปญหาในการติดตดสื่อสาร 

 
ขอเสนอแนะที่นํามาปรับใช 

 1. การแบงกลุมธุรกิจ (Business Area) ของจังหวัดชิซุโอกะ เปนการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจของจังหวัดใหเปนทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถมาปรับใชไดในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัดของไทย และการนํามาปรับใชกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด ได 

 2. การพัฒนาการทองเที่ยวของญี่ปุนนั้น ถึงแมวา จะมีธรรมชาติที่สวยงาม แตมีการสรางธรรมชาติ 

เพ่ือการทองเท่ียว เชน ดอกซากุระ เปนดอกไมประจําถ่ินของญี่ปุนที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในสวนหนึ่ง แตสวน

ใหญจะเปนการปลูกเพ่ือการทองเที่ยวและความสวยงามของเมืองนอกจากนั้น การชมดอกไมของญี่ปุนนั้น    

มีมาตั้งแตสมัยเอโดะ (ศ.ศ. 1603 –  1868) เมื่อ 300 ปที่แลว มีพัฒนาการเปนเทศกาลชมดอกไม          

ในปจจุบัน ดังนั้นประเทศไทยสามารถนําการสรางธรรมชาติเพ่ือการทองเที่ยวมาปรับใชได เพ่ือสรางรายได

ใหกับพ่ีนองประชาชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 3 (กป. 2) 
Tokyo Olympic 2020 Project Planning 
ณ Tokyo Municipalty , Shinjuku ,Tokyo 

 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 
 มหานครโตเกียว เปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุน มีระบบการปกครองเปนรูปแบบพิเศษ             
มีประชาชนประมาณ 35 ลานคน มีพ้ืนที่ประมาณ 13,572 ตร.กม. เปนหนึ่งในสามศูนยกลางทางการเงิน
ของโลกรวมกับนิวยอรกและลอนดอน 
 

 ใน ค.ศ.2020 ประเทศญี่ปุนไดรับเกียรติ เปนเจาภาพจัดกีฬาโอลิมปก จากการประชุม
คณะกรรมการโอลิมปกสากลสมัยที่ 123 เมื่อวันที่ 7 กันายายน ค.ศ. 2013ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศ
อารเจนตินา ไดกําหนดจัดกีฬาโอลิมปกครั้งที่ 32 ในวันที่ 24 กรกฎาคม –  9 สิงหาคม ค.ศ. 2020 และ
กีฬาพาราลิมปก ในวันที่ 25 สิงหาคม –  6 กันยายน ค.ศ. 2020 ทั้งนี้มหานครโตเกียวเคยเปนเจาภาพกีฬา
โอลิมปกฤดูรอนมาแลวเมื่อ ค.ศ. 1964   

  วัตถุประสงคในการจัดกีฬาโอลิมปก ครั้งท่ี 32 
  1.  เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดีงามกับประเทศที่เขารวมแขงขันกีฬา 
 2.  เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของประเทศท่ีเขารวมแขงขันกีฬา 
  3.  การบริหารงบประมาณใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

 วัตถุประสงคของชาวญี่ปุนในการเปนเจาภาพจัดกีฬาโอลิมปก ครั้งท่ี 32  
 1.  ไดแสดงออกในการเปนเจาภาพอยางเต็มความสามารถ 
 2.  หลอมรวมจากความหลากหลายใหเปนหนึ่งเดียวดวยกีฬา 
 3.  เปนมรดกใหควรคาแกการจดจํา และกระตุนเศรษฐกิจของญี่ปุน 
 

 กีฬาโอลิมปก ครั้งที่ ๓๒ มีการแขงขัน ๓๓ ประเภทกีฬา เปนกีฬาใหม ๕ ประเภทกีฬา คือ กีฬาเบส
บอล/ซอฟทบอล,กีฬาคาราเต,กีฬาสเกตบอรด,กีฬาโตคลื่น และกีฬาปนผา 

 กีฬาพาราลิมปก มีการแบงเปน 22 ประเภทกีฬา 
 การบริหารจัดการกีฬาโอลิมปก ประเทศญ่ีปุนไดแสวงหาความรวมมือจากรัฐบาลกลาง รัฐบาล

ทองถิ่น และภาคเอกชน โดยแตงตั้งคณะกรรมการอยางนอย 2 คณะ คือ 
 คณะกรรมการอํานวยการ  มี 6 คน โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีผูวาราชการมหานคร

โตเกียวเปนกรรมการ และเปนเลขานุการ 
 คณะกรรมการจัดงาน  มี 35 คน โดยจัดตั้งเปนรูปแบบมูลนิธิฯ 
         
ตราสัญลักษณ  (Emblems) 

 ประเทศญี่ปุน ไดจัดประกวดตราสัญลักษณกีฬาโอลิมปก ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2015 มีผูสงมา
ประกวด 14,599 ตรา คัดเลือกเหลือ 10,666  , 64  , 4 และ 1 ตรา ตามลําดับ โดยสัญลักษณกีฬา
โอลิมปก เปนรูปดอกไมแหงชัยชนะบนความหลากหลาย และสัญลักษณกีฬาพาราลิมปก เปนรูปพัดญี่ปุน 
 งบประมาณท่ีที่จะประเทศญี่ปุนไดประมาณการไวเปนเงิน 1.3 แสนลานเยน หรือ หาหมื่นลานบาท 
 
 



๔๐ 

 

หมูบานนักกีฬา (Olympic Village) 

ประเทศญี่ปุนไดกอสรางหมูบานนักกีฬารองรับ 18,000 คน  เมื่อเสร็จสิ้นกีฬาโอลิมปกจะขาย/เชา 

แกประชาชน โดยการรับ - สง นักกีฬาใชรถ Bus BRT. 

อาสาสมัคร (Volunteer) 

ประเทศญี่ปุนไดเตรียมอาสาสมัครไวกวา 90,000 คน โดยแบงเปน 2 สวน คือ อาสาสมัครในมหา

นครโตเกียว และอาสาสมัครในสนามกีฬา/หมูบานนักกีฬา 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 จุดแข็ง 
 1. การจัดกีฬาโอลิมปกครั้งที่ 32 ณ ประเทศญี่ปุน เปนการจัดการแขงขันครั้งที่ 2 ของประเทศ
ญี่ปุน ซึ่งประเทศญี่ปุนเคยมีประสบการณแลว จึงจะทราบแนวทางการดําเนินการ และจะเตรียมการในการ
จัดกีฬาโอลิมปกไดงายขึ้น 
          2. จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทราบวา การเตรียมการของประเทศญี่ปุน เรื่อง การจัดการแขงขัน
กีฬาโอลิมปก และกีฬาพาราลิมปกมีความสมบูรณ ในการบริหารจัดการเปนท่ีเรียบรอย 

จุดออน 
1. ประเทศญี่ปุนเปนประเทศเจอแผนดินไหวอยูเปนประจํา จึงเสี่ยงตอแผนดินไหวและสึนามิ         

ที่จะตองตระหนักและมีการเตรียมความพรอม และปญหาความขัดแยงเรื่อง ชายแดนของประเทศญี่ปุนกับจีน
ในหมูเกาะเซ็งกะกุ (เกาะเตียวหยู) ชายแดนของประเทศญี่ปุนกับเกาหลีใตในหมูเกาะดอกโด (เกาะทาเคชิมะ) 
ซึ่งยังเปนความขัดแยง เปนขอพิพาทท่ียังไมไดขอยุต ิ

๒. การจัดหางบประมาณในการจัดกีฬาโอลิมปก สวนใหญเปนงบประมาณของประเทศเจาภาพ  ซึ่ง
ประเทศญี่ปุนเองก็มีปญหาในการระดมงบประมาณจากราชการสวนกลาง สวนทองถิ่น และภาคเอกชน ซึ่ง
เปนปญหาเชนเดียวกับเจาภาพในการจัดกีฬาโอลิมปกครัง้ท่ีผานๆมา 

ขอเสนอแนะที่นํามาปรับใช 
 1. รูปแบบการเตรียมการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกและกีฬาพาราลิมปกของประเทศญี่ปุน 

ประเทศไทยสามารถนํามาปรับใชในการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติ เมื่อประเทศไทยเปนเจาภาพได 

 2. ประเทศญี่ปุนมองการกีฬามิใชแคการแขงขันกีฬา ที่รูแพ รูชนะ รูอภัย แตมองการกีฬาโอลิมปก

เปนมรดกของชาติท่ีจะทําไวใหแกลูกหลาน และมองกีฬาโอลิมปกเปนการกระตุนเศรษฐกิจใหมีการจับจายใช

สอยของนักกีฬาและเจาหนาที่มากกวา 18,000 คน ซึ่งจะมีธุรกิจตอยอดที่ประชาชนชาวญี่ปุนจะได

ประโยชนสูงสุด จึงสามารถนํามาปรับใชในประเทศไทยได  

 

 



๔๑ 

 

บทสรุป ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุน(กป.๒) 

 

1. ความคิดเห็นจากการศึกษาดูงานเรื่องTraffic and water Pollution management of Osaka 
จุดแข็ง 
 1. การดําเนินการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของกรุงโอซากานั้น  เปนการกระทําที่ตอเนื่องตั้งแต      
ค.ศ. 1965 เปนตนมา กลาวคือกวา 52 ป โดยเริ่มตนจากการบังคับใชกฎหมาย การรณรงคประชาสัมพันธ 
การสงเสริม สนับสนุนและสรางแรงจูงใจ จึงถือวาเปนตัวแบบท่ีด ี
          2. คุณภาพของคน ชาวญี่ปุนเปนผูมีวินัย เคารพในกฎหมาย ซึ่งหากราชการมีแนวทาง/นโยบายใดให
ถือปฏิบัติ จะใหความรวมมือเปนอยางดี ดังนั้น จะเปนความรวมมือระหวางราชการกับประชาชนที่ด ี

 

จุดออน 
1. การใชจายงบประมาณในการพัฒนาถนน ทางรวม ทางแยก และระบบขนสงสาธารณะ ใช

งบประมาณจํานวนมาก 
2. จากที่กรุงโอซากา มี GDP สูงเปนอันดับ 2 ของญี่ปุน (การขยายตัวทางเศรษฐกิจรองจาก

กรุงโตเกียว) โดยเมืองใดที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงจะมีความเลื่อมล้ําของรายไดของคนจนและคนรวย
สูงโดยประเทศญ่ีปุนมีชองวางอยูประมาณ 10 ตอ 1 และเปนประเทศที่มีคาครองชีพสูง ซึ่งโอซากามีคาครอง
ชีพสูงเปนอันดับ 2 ของญี่ปุนรองจากกรุงโตเกียวและในกรุงโอซากามีสลัมที่ชื่อวา สลัมกะมะงะซากิ 
(Kamagosaki) ที่มีผูอยูอาศัยประมาณ 25,000 คน ท่ีทางราชการตองดูแล 

ขอเสนอแนะที่นํามาปรับใช 
 1. การแกปญหาจราจรในประเทศไทย ในเมืองใหญ ควรที่จะนํามาแกปญหาจราจรมาเปนวาระใน

การศึกษาที่แกไขปญหาจราจร ไมวาดานวิศวกรรมจราจรดานการบังคับใชกฎหมายกับผูใชทาง ดานการ

พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ และดานการรณรงคและสรางแรงจูงใจใหประชาชนใชรถยนตในระบบขนสง

สาธารณะแทนรถยนตสวนตัว  โดยสามารถที่จะไปศึกษาแนวทางการแกปญหาจราจรที่กรุงโอซากามาปรับ

ใชได 

 2. การแกปญหามลพิษ ซึ่งกรุงโอซากามีปญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม จากรถยนตและ      

จากขยะ โดยไดทําการแกไขปญหาอยางจริงจังและตอเนื่องจนประสบผลสําเร็จ  จึงควรที่จะนําแนวทางการ

แกไขปญหามลพิษท่ีกรุงโอซากามาปรับใชได 

 
 
 
 
 



๔๒ 

 

๒.ความคิดเห็นจากการศึกษาดูงาน เรื่อง Promotion of Local Business and startups 
 จุดแข็ง 

 1. จังหวัดชิซุโอกะ มีการแบงกลุมธุรกิจ (Business Area) เปน 3 กลุมพ้ืนที่ ซึ่งจะสามารถกําหนด

ทิศทางการสงเสริมธุรกิจได โดยมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมมือกัน 

          2. แหลงทองเที่ยวธรรมชาติมีเสนหในการดึงดูดนักทองเที่ยวได  โดยมีความโดดเดนทั้ง ภูเขา 
ทะเลสาบ และแมน้ํา ดอกไมและความเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง 

จุดออน 
1. การพัฒนาเมืองทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม และภาคการทองเที่ยว ไปพรอมๆ 

กันนั้น เปนเรื่องที่ยากและทาทายความสามารถของผูนําทุกฝาย เพราะการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม จะมี
ผลกระทบตามอีกหลายดาน เชน ดานสิ่งแวดลอม  ดานสังคม  ดานวัฒนธรรม เปนตน 

2. ประชาชนชาวญี่ปุน เรียนภาษาอังกฤษ แตไมใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ดังนั้นในการสื่อสาร
กับชาวตางชาติจะใชภาษาญ่ีปุนเปนหลัก จึงมีปญหาในการติดตดสื่อสาร 

 
ขอเสนอแนะที่นํามาปรับใช 

 1. การแบงกลุมธุรกิจ (Business Area) ของจังหวัดชิซุโอกะ เปนการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจของจังหวัดใหเปนทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถมาปรับใชไดในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัดของไทย และการนํามาปรับใชกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด ได 

 2. การพัฒนาการทองเที่ยวของญี่ปุนนั้น ถึงแมวา จะมีธรรมชาติที่สวยงาม แตมีการสรางธรรมชาติ 

เพ่ือการทองเท่ียว เชน ดอกซากุระ เปนดอกไมประจําถ่ินของญี่ปุนที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในสวนหนึ่ง แตสวน

ใหญจะเปนการปลูกเพ่ือการทองเที่ยวและความสวยงามของเมืองนอกจากนั้น การชมดอกไมของญี่ปุนนั้น    

มีมาตั้งแตสมัยเอโดะ (ศ.ศ. 1603 –  1868) เมื่อ 300 ปที่แลว มีพัฒนาการเปนเทศกาลชมดอกไม          

ในปจจุบัน ดังนั้นประเทศไทยสามารถนําการสรางธรรมชาติเพ่ือการทองเที่ยวมาปรับใชได เพ่ือสรางรายได

ใหกับพ่ีนองประชาชน  

 

 

 

 



๔๓ 

 

๓. ความคิดเห็นจากการศึกษาดูงาน เรื่อง Tokyo Olympic 2020 Project Planning 
 จุดแข็ง 
 1. การจัดกีฬาโอลิมปกครั้งที่ 32 ณ ประเทศญี่ปุน เปนการจัดการแขงขันครั้งที่ 2 ของประเทศ
ญี่ปุน ซึ่งประเทศญี่ปุนเคยมีประสบการณแลว จึงจะทราบแนวทางการดําเนินการ และจะเตรียมการในการ
จัดกีฬาโอลิมปกไดงายขึ้น 
          2. จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทราบวา การเตรียมการของประเทศญี่ปุน เรื่อง การจัดการแขงขัน
กีฬาโอลิมปก และกีฬาพาราลิมปกมีความสมบูรณ ในการบริหารจัดการเปนท่ีเรียบรอย 

 
จุดออน 
1. ประเทศญี่ปุนเปนประเทศเจอแผนดินไหวอยูเปนประจํา จึงเสี่ยงตอแผนดินไหวและสึนามิ         

ที่จะตองตระหนักและมีการเตรียมความพรอม และปญหาความขัดแยงเรื่อง ชายแดนของประเทศญี่ปุนกับจีน
ในหมูเกาะเซ็งกะกุ (เกาะเตียวหยู) ชายแดนของประเทศญี่ปุนกับเกาหลีใตในหมูเกาะดอกโด (เกาะทาเคชิมะ) 
ซึ่งยังเปนความขัดแยง เปนขอพิพาทท่ียังไมไดขอยุต ิ

๒. การจัดหางบประมาณในการจัดกีฬาโอลิมปก สวนใหญเปนงบประมาณของประเทศเจาภาพ  ซึ่ง
ประเทศญี่ปุนเองก็มีปญหาในการระดมงบประมาณจากราชการสวนกลาง สวนทองถิ่น และภาคเอกชน ซึ่ง
เปนปญหาเชนเดียวกับเจาภาพในการจัดกีฬาโอลิมปกครั้งที่ผานๆมา 

ขอเสนอแนะที่นํามาปรับใช 
 1. รูปแบบการเตรียมการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกและกีฬาพาราลิมปกของประเทศญี่ปุน 

ประเทศไทยสามารถนํามาปรับใชในการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติ เมื่อประเทศไทยเปนเจาภาพได 

 2. ประเทศญี่ปุนมองการกีฬามิใชแคการแขงขันกีฬา ที่รูแพ รูชนะ รูอภัย แตมองการกีฬาโอลิมปก

เปนมรดกของชาติท่ีจะทําไวใหแกลูกหลาน และมองกีฬาโอลิมปกเปนการกระตุนเศรษฐกิจใหมีการจับจายใช

สอยของนักกีฬาและเจาหนาที่มากกวา 18,000 คน ซึ่งจะมีธุรกิจตอยอดที่ประชาชนชาวญี่ปุนจะได

ประโยชนสูงสุด จึงสามารถนํามาปรับใชในประเทศไทยได  
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รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ 

กลุมที่ 1 

                                       ประเทศญี่ปุน 

ระหวางวันที่ 16 – 22 เมษายน 2560 

โดย 

กลุมปฏบิัติการ (กป.) ๓ 

 
1. นางวันดี ราชชมภู นายอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย 

2. นางอํานวยพรชลดํารงคกุล    ผูตรวจราชการกรมปาไม   

       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

3. นายนิเวศน หาญสมุทร    ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

4. นายวิชัย บุญมี  นายอําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 

5. นายวีนัส สีสุข  นายอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

๖. นายสมเกียรติ  แกวรัตน นายอําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

๗. นายสุรวิทย นวลแกว เจาพนักที่ดินจังหวัดราชบุรี กรมที่ดิน 

8. นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแมฮองสอน 

       กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

9. นายวันฉัตร ชุณหถนอม    อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 

       สํานักงานอัยการสูงสุด 

 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 68 

สถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศักราช 2560 
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ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 1 (กป. 3) 
Traffic and Water Pollution Management At Osaka Prefectural Government 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนประเทศที่มีการพัฒนาเมืองเชิง

นิเวศที่เดนชัด โดยมีหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด Eco Town คือ 

กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม (Ministry of Economic, Trade and Industry : METI) และ

กระทรวงสิ่งแวดลอม (Ministry of Environment : MOE) ทั้งนี้ เนื่องจากเปนที่ทราบกันดีวา ประเทศญี่ปุน

นั้น เปนชาติมหาอํานาจทางเศรษฐกิจติดอันดับโลก มีการเกิดอุตสาหกรรมการผลิตตางๆ มากมาย

ภายในประเทศ รวมถึง มีการคิดคนนวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือใหผูอุปโภคบริโภคไดรับสินคาและผลิตภัณฑ

ใหมๆ ตลอดเวลา จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหประเทศญี่ปุนมีการละทิ้งสิ่งของที่ไมใชแลวออกมาเปนปริมาณ

มากตอวัน ซึ่งของเสียดังกลาวจําเปนตองมีวิธีการหรือกระบวนการกําจัด โดยหนึ่งในวิธีการเดิมที่ใชกันเปน

อยางมาก คือ การเผาขยะของเสีย ซึ่งสรางปญหามลภาวะทางสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก  

โดยในครั้งนี้คณะศึกษาดูงานไดไปเยี่ยมชมเมืองเชิงนิเวศของจังหวัดโอซากา (Osaka Eco-

town)เริ่มตนโครงการตั้งแตปพ.ศ. 2547 และกอตั้งอยางเปนทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 โดย

จังหวัดโอซากานี้ เดิมเปนพ้ืนที่ท่ีเคยประสบปญหาการจัดการของเสียที่ไมเหมาะสมและมีอัตราการรีไซเคิลใน

ระดับต่ํา หนวยงานราชการและภาคประชาสังคมจึงไดมีการรวมกันเริ่มตนโครงการเพ่ือสงเสริมใหเกิดสังคมที่

มีความกาวหนาในดานสิ่งแวดลอมตางๆ เกิดธุรกิจดานสิ่งแวดลอม และชวยใหธุรกิจอุตสาหกรรมของจังหวัด

โอซากา อยูรวมกับชุมชนไดอยางมีความสุขสําหรับทุกฝาย ซึ่งในอดีต จังหวัดโอซากาเคยมีปญหาขยะที่มี

ปริมาณมาก อาทิ เมื่อป 2543 มีขยะอุตสาหกรรมสูงถึง 17.68 ลานตัน และในปใกลเคียงกันมีขยะชุมชน

มากถึง 4.18 ลานตัน ขณะที่อัตราการรีไซเคิลต่ํา หลุมฝงกลบของเมืองเต็ม และการจัดการของเสีย

อุตสาหกรรมที่ไมเปนไปตามกฎหมายที่กําหนด เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก อีกทั้ง เดิมประชาชนเองก็ยังตอตาน

โรงงานกําจัดกากของเสีย เนื่องจากกังวลวา จะมีการปนเปอนของสารเคมี ดังนั้น ทางจังหวัดโอซากาจึงไดมี

การบูรณาการเรงรัดและจัดทําแผนเพ่ือแกปญหาขยะดวยการบัญญัติกฎหมายเพ่ิมเติม พรอมสงเสริมใหมีการ

รีไซเคิล ซึ่งไดเปดใหเอกชนที่มีเทคโนโลยีดานการรีไซเคิลสูง เขารวมแผนดวย โดยวางกรอบวา โรงงานรี

ไซเคิลควรตั้งในพ้ืนที่ใด และไดคัดเลือกโรงงานที่เขารวมโครงการวา จะตองมีเทคโนโลยีการจัดการน้ําเสีย 

มลพิษทางอากาศ และการขนสง โดยเปนโรงงานที่มีความนาเชื่อถือและเนนความสําคัญใหกับชุมชนเปน

สําคัญ  
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ในปจจุบัน ทางจังหวัดโอซากาไดมีโรงงานที่ใหบริการบําบัดและรีไซเคิลกากของเสีย

อุตสาหกรรม มีความสามารถในการบําบัด 200 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยใชเทคโนโลยี Reclaimed Fuel 

(RF) ซึ่งเปนเทคโนโลยีการรีไซเคิลของเสีย ที่มีลักษณะเปนของเหลวหรือโคลน เชน สารละลายที่มาจาก

โรงไฟฟา อุตสาหกรรมน้ํามันและปโตรเคมีอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งเมื่อผานกระบวนการแลว จะไดเชื้อเพลิง

ทดแทนสําหรับโรงงานปูนซีเมนต ซึ่งขอดีของเทคโนโลยีนี้คือ สามารถรีไซเคิลขยะไดหลากหลายรูปแบบ ไม

มีการเผาไหม ทําใหไมมีควันไอเสีย ขยะเหลานั้นจะนํามาใชงานไดหมด ลดการเกิดมลพิษ หรือการใช

เทคโนโลยี subcritical water (SC) เพ่ือรีไซเคิลและบําบัดของเสีย โดยเพ่ิมอุณหภูมิเพ่ิมความดัน เพ่ือแยก

กากของเสียออกเปนสารแตละชนิด โดยสามารถแยกสิ่งที่ใชแลวไดทั้งน้ํามัน กรด ดาง พลาสติก เศษไมซาก

พืช ซากสัตวกากตะกอน เปนตน 

อนึ่ง สําหรับขยะที่เปนของแข็งอ่ืนๆ เชน ขยะพลาสติก ยางรถยนตทางจังหวัดโอซากาไดมี

การใชเทคโนโลยี Subcritical water เมื่อผานกระบวนการจะไดสารที่แยกตัวออกจากของเสีย หลังจากนั้น 

นํามาผานกระบวนการ Pyrolysis ซึ่งผลผลิตที่ไดคือเชื้อเพลิงเหลว (Liquid Fuel) ที่สามารถนํากลับไปเปน

วัตถุดิบในกระบวนการผลิตพลาสตกิหรือปโตรเคมีที่เก่ียวของตอไป  

นอกจากนี้ ทางจังหวัดโอซากาไดยังมีโรงงานรีไซเคิลขยะประเภทอาหารและขยะอินทรียทั่วไป 

โดยกระบวนการ Carbonization ไดผลิตภัณฑเปน ถาน เปนเชื้อเพลิงชีวมวล ขยะที่ถูกจัดสงมาที่โรงงานนี้ มี

ทั้งอาหารสําเร็จรูปที่หมดอายุจากหางสรรพสินคา เศษอาหาร ขนมปงผักจากรานอาหาร ตลาดสด สํานักงาน 

รวมถึงจากไรหรือฟารม จากนั้น ขยะทั้งหมดจะถูกนํามาคัดแยกบรรจุภัณฑประเภทกระดาษ พลาสติกออก

กอน แลวนําขยะเขาสูกระบวนการ Carbonization โดยเตาเผาคารบอน มีความจุ 1,300 kg-dry/h ขอดี

ของกระบวนการ Carbonization ซึ่งของสวนใหญเปนขยะประเภทอาหาร ผลลัพทที่ไดคือถานคารบอน 

(Char) โดยในขั้นตอนสุดทายนั้น สามารถนําไปเปนเชื้อเพลิงชีวมวล โดยการจําหนายถานคารบอนนี้ตอไป 

อนึ่ง ทางจังหวัดโอซากาไดหยิบยกขอสังเกตสําหรับอุตสาหกรรมสีขาวดวยวาสําหรับ

นวัตกรรมรถยนตในรุน Prius PHV จากบริษัท TOYOTA เปนรถยนตประหยัดพลังงานระบบชารตแบตเตอรี่ 

โดยใชไวเลส (Wireless Parking Change) เพียงการจอดรถบนจุดปลอยสัญญาณจะเขาสะสมแบตเตอรี่กับ

ตัวรถยนต ซึ่งมีจุดเติมแบตเตอรี่กับตัวรถยนตอยูทั่วไปในที่สาธารณะในจังหวัดโอซากา หรือการใชเทคโนโลยี 

Eco ideas ของบริษัท Panasonic ในการผลิตเครื่องใชไฟฟาที่ประหยัดพลังงาน เชนหลอดไฟ LED หรือการ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ํา หรือตัวเก็บพลังงานไฟฟาที่แปลงจากพลังงานแสงอาทิตยสําหรับใชในบานเรือน

ทั่วไปในจังหวัดโอซากา 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

รัฐบาลไทยควรรณรงค ประชาสัมพันธ โดยการจัดนิทรรศการแสดงสินคาและบริการที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยเชิญบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงไฟฟา โรงเรียน องคกรดานสิ่งแวดลอม ทั้งจาก

ประเทศญี่ปุน ประเทศในอาเซียนและอ่ืนๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีการดําเนินธุรกิจ อาทิ ดานพลังงาน 

ปโตรเคมี ที่มีการจัดการดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ที่เปนระบบและเดนชัด เขารวมดวย ทั้งนี้ 

เพ่ือที่จะสื่อสารใหคนไดคิดเก่ียวกับรูปแบบชีวิตในอนาคตสําหรับคนรุนใหม รวมทั้ง รัฐบาลไทยควรสนับสนุน

และใหสิทธิทางการคาและการลงทุนแกบริษัทชั้นนําตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่ไดนํานวัตกรรม

และเทคโนโลยีในการผลิตสินคาสําหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่มุงเนนรักษาสภาพแวดลอมของประเทศ

และการแกปญหาสภาพแวดลอมของโลก และเพ่ือกระตุนการพัฒนาธุรกิจโดยสรางเทคโนโลยีเพ่ือแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอม การพัฒนาชุมชนและสังคมที่จะทําใหอยูรวมกับสิ่งแวดลอมในอนาคตอยางยั่งยืนในระยะ

ยาวตอไป  
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ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 2 (กป. 3) 
Promotion of local Business and Business StartupAt Shizuoka Prefectural Government 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

ปจจุบัน จากรายงานสถิติของทางราชการ พบวา จังหวัด Shizuokaหรือ “Shizuoka” ไดติด

อันดับหนึ่งเปนสุดยอดในหลายๆ ดานของประเทศญี่ปุน ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ เทคโนโลยีทางการแพทยและ

การทองเท่ียว อีกท้ัง ทําใหภูเขาไฟฟุจิใน Shizuoka ไดรับการจดทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมใน 

ค.ศ.2013 นอกจากนี้ จังหวัด Shizuoka ไดมีความพรอมทางทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบทางอาหาร ซึ่ง

ที่นี่ถือเปนดินแดนแหงชาเขียว เมลอนเรือนกระจก (พรอมดวยดอกไม 704 ชนิด) ที่มีปริมาณผลผลิตสูงที่สุด

ในประเทศ นอกจากเรื่องวัตถุดิบทางอาหารจากการเพาะปลูกแลว ยังเปนแหลงผลิตอาหารทะเลที่สําคัญของ

ประเทศ ไมวาจะเปนกุงฝอย (Sakura Ebi) รสชาติดีจากอาว Suruga, ปลาไหลเนื้อแนนคุณภาพเยี่ยมจาก

ทะเลสาบ Hamana แลวก็ปลาทะเลทั้งหลายที่ Shizuoka นี้ เปนจังหวัดที่มีการจับปลา Katsuo (ปลาโอ) 

Maguro (ปลาทูนา) และปลาอ่ืนๆ รวมแลวถึง 100 ชนิดไดมากที่สุดในประเทศ จัดไดวา Shizuokaเปน

แหลงวัตถุดิบทางอาหารท่ีสําคัญยิ่งของประเทศญี่ปุน  

นอกจากนี้ Shizuoka ยังมีความพรอมตอการลงทุนดานอุตสาหกรรมและธุรกิจหลายอยาง

ที่ถือเปนผูนําอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุน ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องยนตมอเตอรไซค พลาสติก

โมเดล แกรนดเปยโนและอุปกรณทางการแพทย ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ทําให Shizuoka มีมูลคาการสงออก

และการผลิตสูงที่สุดของประเทศญี่ปุนในปจจุบัน     อนึ่งShizuoka ยังมีการทดลองทําโมเดลใหมสําหรับ

การศึกษาคนควาวิจัย เรียกวา Shizuoka Triangle Research Cluster ที่มุงเนนไปในสวนของการ

คนควาวิจัยเพ่ือพัฒนาใน 3 สวนสําคัญๆ คือ ดานเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทยที่ Pharma 

Valley, ในดานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารที่ Food Science Hills และการนําเทคโนโลยีเกี่ยวกับแสงมา

พัฒนาที่ Photon Valley ซึ่งเปน สามสวนสําคัญที่จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจให Shizuokaและประเทศญี่ปุน 

ดวยการนําทรัพยากรในทองถิ่นมาศึกษาและพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําให Shizuoka ไดรับการจัดให

เปนจังหวัดที่เหมาะแกการลงทุนดําเนินธุรกิจมากท่ีสุดในประเทศญีปุ่นในขณะนี้  

อนึ่ง Shizuokaยังตั้งอยูในพ้ืนที่ที่เอ้ือตอการเรียนรูจากธรรมชาติ โดยถือวาเปนดินแดน

แหงอาทิตยอุทัยอยางแทจริง กลาวคือ สิ่งที่สะทอนแสงอาทิตยอันดับแรกในประเทศญี่ปุนก็คือภูเขาไฟฟุจิ 

และทําให Shizuoka จึงมีชื่อเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลก เพราะในแตละวัน Shizuokaเปนพ้ืนที่ที่รับ

แสงอาทิตยยาวนานที่สุดในประเทศญี่ปุน ดวยเหตุนี้ บริษัท Hamamatsu Photonics ใน Shizuokaจึงนํา

ความรูเรื่องแสงมาพัฒนาจนเกิดเปนเทคโนโลยีที่กาวล้ําทางการแพทย ทําให Shizuokaเปนศูนยกลางการ

ผลิตอุปกรณทางการแพทยมากที่สุดในประเทศ พรอมท้ังมีศูนยวิจัยโรคมะเร็งที่รวมเอานักวิจัยระดับแนวหนา
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ของประเทศมาไวที่นี่ ฉะนั้น ในเรื่องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ จึงถือไดวา Shizuoka เปนอันดับหนึ่ง

ของประเทศ ทั้งนี้ โดยการมุงเนนหลักปรัชญาที่วา “เราตองการทําใหประชากรใชชีวิตอยางมีความสุขที่สุด 

ถาคนมีสุขภาพแข็งแรง ความสุขก็จะตามมา”  

มีขอสังเกตเพ่ิมเติมวา ในชวงฤดูหนาวสําหรับภูเขาไฟฟุจินั้น หิมะจะปกคลุมยอดภูเขาไฟ

เมื่อหิมะละลายก็จะไหลลงไปที่ทะเลและซึมลงใตดิน หิมะที่ละลายกลายเปนน้ําจากยอดภูเขาไฟนั้น จะ

กลายเปนน้ําท่ีอุดมไปดวยแรธาตุ ทําให Shizuokaเปนพ้ืนที่ท่ีมีน้ําดีดินดี เพาะปลูกอะไรก็สวยงาม ไดรสชาติ

ดี ไมวาจะเปนชาเขียว ผลไม หรือเชนการปลูกวาซาบิใน Shizuokaนั้น เปนแหลงปลูกวาซาบิที่สําคัญที่สุด

ของประเทศ เพราะมีความเชื่อกันวา “วาซาบิจะมีคุณภาพดีไดนั้น ตองเติบโตขึ้นในน้ําสะอาดจากเทือกเขา 

ถาน้ําไมดีก็ปลูกวาซาบิไดไมด”ี 

ป จจุ บัน  จั งหวั ด  Shizuoka มี  ดร .Heita Kawakatsu เปนผู ว า ร าชการ

จังหวัด Shizuoka มาตั้งแต ค.ศ. 2009 ทั้งนี้ จากขอมูลสถิติในปจจุบันจังหวัด Shizuoka มีจํานวน

ประชากรเปนอันดับ 10 ของประเทศ แตมี GDP ไมนอยกวา 187,000 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเปน 3 

เปอรเซ็นตของญี่ปุนทั้งประเทศ และสูงกวาของประเทศฮังการี เวียดนาม นิวซีแลนด และมากกวาครึ่งหนึ่ง

ของ GDP ประเทศไทย 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

จะเห็นไดวา Shizuoka คือศูนยรวมสุดยอดในทุกๆ ดานของประเทศญี่ปุน ไมวาจะเปน

ธรรมชาติที่งดงาม อาหารเลิศรส ไปจนถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชนนี้ จึงนาจะเปนโอกาสที่ดีสําหรับการ

รวมมือกันหลายๆ ดานระหวาง Shizuokaกับประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือความพัฒนาของทั้ง

สองฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถา Shizuokaและประเทศไทยไดมีการรวมมือกันในเรื่องโครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาและผูเชี่ยวชาญซึ่งกันและกันอาทิ Shizuoka อุดมไปดวยวัตถุดิบทางดานอาหาร เชนเดียวกับ

ประเทศไทยซึ่งเปนศูนยกลางการเกษตรกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังนั้น ถาไดมีการ

แลกเปลี่ยนความรูและวัฒนธรรมดานวัตถุดิบอาหาร ก็จะเปนเรื่องที่ดียิ่งสําหรับประเทศไทย และโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการรวมมือกันในเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและผูเชี่ยวชาญในโมเดลใหมของ Shizuoka 

สําหรับการศึกษาคนควาวิจัย เรียกวา Shizuoka Triangle Research Cluster ที่มุงเนนไปในสวนของการ

คนควาวิจัยเพ่ือพัฒนาใน 3 สวนสําคัญๆ คือ ดานเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทยที่ Pharma 

Valley, ในดานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารที่ Food Science Hills และการนําเทคโนโลยีเกี่ยวกับแสงมา

พัฒนาที่ Photon Valley ซึ่งเปน 3 สวนสําคัญที่จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจให Shizuoka และประเทศญี่ปุน

ดวยการนําทรัพยากรในทองถิ่นมาศึกษาและพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด เชนนี้ ก็จะเปนประโยชนตอ

ประเทศไทยเปนอยางยิ่ง หากไดมีการรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูเกิดขึ้นกันอยางจริงจังและเขมแข็ง 
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1. หัวขอ Tokyo Olympic 2020 Project Planning 

1.1 บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

กรุงโตเกียว ไดรับการคัดเลือกเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปกฤดูรอน

ในป 2563 (ค.ศ. 2020)ซึ่งการเปนเจาภาพการจัดงานในครั้งนี้จะเปนการจัดการแขงขันโอลิมปก 

ฤดูรอนครั้งที่ 2 ของกรุงโตเกียว หลังจากการจัดงานครั้งแรกเมื่อป 2507 (ค.ศ. 1964) สําเร็จอย

างดีย่ิงและกอใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุนและ เปนการเสนอตัวเปนเจาภาพครั้ง

ที่สองของกรุงโตเกียว การเปน เจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปกในครั้งนี้ เดิม 

มหานครโตเกียวไดตั้งงบประมาณทั้งสิ้น 455,400 ลานเยน เพ่ือใชสําหรับการสรางสนามกีฬาใหม

ทั้งสิ้น 11 แหงและปรับปรุงสนามกีฬาเดิม รวมถึงการสรางหมู บานนักกีฬาขึ้นใหม ทั้งนี้ 

งบประมาณดังกลาวยังไมไดครอบคลุมงบประมาณในการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การขยาย

และปรับปรุงรันเวยใหรองรับเท่ียวบินเพิ่มขึ้นการเสริมสรางความแข็งแรงใหกับโครงสรางพ้ืนฐานทาง

คมนาคม (ทางดวนและทางรถไฟ) การสรางทางดวนและเสนทางรถไฟสายใหม การเรงสรางเสนทาง

รถไฟเชื่อมสนามบินนาริตะและฮาเนดะ และการสรางสถานีรถไฟแหงใหม ไดแก สถานี New 

Tokyo Station (Shin-tokyo Eki) เปนตน ซึ่งเปนหนาที่ของรัฐบาลญี่ปุ นในการจัดสรร

งบประมาณตอไป  

แตมีขอสังเกตวา นักวิเคราะหจํานวนมากมองวาการไดเปนเจาภาพโอลิมปก จะยิ่งทําให

รัฐบาลประเทศญี่ปุนอาจเผชิญหนากับปญหาเศรษฐกิจมากขึ้น เพราะตอนนี้ประเทศญี่ปุนไดมีหนี้

สาธารณะคิดเปนสัดสวนของจีดีพีสูงที่สุดในโลก คือ ประมาณ 214% ดังนั้น ถาตองลงทุนสราง

สนามและสิ่งตางๆ เพ่ือรองรับการเปนเจาภาพโอลิมปกอีกนั้น หนี้สาธารณะคงจะยิ่งสูงขึ้นอยางไม

อาจหลีกเลี่ยงได 

อยางไรก็ดี โดยที่ตองใชงบประมาณอยางมหาศาลมากกวาที่ประมาณการณไวแตแรกและ

เกินกวากําลังของมหานครโตเกียวนั้น ปจจุบัน รัฐบาลญี่ปุนมีแนวโนมที่จะใหเอกชนเปนผูรวมลงทุน

และบริหารจัดการโครงการดวยเพ่ือไมใหมีผลกระทบตอเศรษฐกิจญี่ปุ น กลาวคือ เดิมมหานคร

โตเกียว ไดคํานวนมูลคาทางเศรษฐกิจของการเปนเจาภาพจัดงานโอลิมปกในครั้งนี้ ในทางตรงทั้งสิ้น 

3 ลานลานเยน โดยคํานวนจากการกอสรางสนามกีฬาและหมูบานนักกีฬา คาใชจายในการเดินทาง

และบริโภคของนักกีฬาและนักทองเที่ยว แตซึ่งยังไมไดคํานวณครอบคลุมถึงการปรับปรุงโครงสราง

พ้ืนฐานอ่ืนๆ เชน การปรับปรุงเสนทางคมนาคมทางบก (ทางดวน)และสนามบิน โดยมูลคาทาง

เศรษฐกิจดังกลาว จะเกิดข้ึนเฉพาะในกรุงโตเกียว 1.6573 ลานลานเยน และเมื่อรวมทั่วประเทศญี่

ปุน จะเปนมูลคาทั้งสิ้น 2.9606 ลานลานเยน นอกจากนี้ คาดวาจะเกิดการจางงานในทั่วประเทศ 

152,000 คน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในธุรกิจบริการและธุรกิจกอสราง ซึ่งจะไดรับประโยชนโดยตรง
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มากที่สุด แตทั้งนี้ ประเทศญี่ปุนจําเปนตองควบคุมงบประมาณไมใหบานปลายและไมสรางสิ่งปลูก

สรางที่ไมจําเปนสําหรับหลังการจัดการแขงขันดังกลาว ซึ่งอาจทําใหตองใชงบประมาณเปนจํานวน

มากในการดูแลรักษาภายหลังจบการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปกในครั้ง

นี้ 

อนึ่ง หนวยงานวิจัยภาคเอกชน บริษัท Daiwa Securities ไดคํานวนผลกระทบตอเศรษฐ

กิจญี่ปุนจากการเปนเจาภาพจัดงานในครั้งนี้ทั้งสิ้น สูงถึง 150 ลานลานเยน โดยแบงเปนการ

เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยว คิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 95 ลานลานเยน และจากการปรับปรุง

โครงสรางพ้ืนฐานใหแข็งแรง ทนกับแผนดินไหวและภัยธรรมชาติตางๆ มูลคาทั้งสิ้น 55 ลานลาน

เยน รวมเปน 150 ลานลานเยน  

อนึ่ง การที่ประเทศญี่ปุนกําลังจะเขาสูประเทศที่มีผูสูงอายุเปนจํานวนมาก การสรางเมือง

เพ่ือรองรับการแขงขันพาราลิมปก ซึ่งไดแก การสรางเมืองที่ผูที่พิการดํารงชีวิตอยูไดอยางสะดวก

จะเปนเมืองที่ผูสูงอายุดํารงชีวิตไดดีเชนเดียวกัน ซึ่งในป 2563 (ค.ศ. 2020) ประชากรญี่ปุน ทุก 

1 คนในทุก 4 คน จะเปนผูสูงอายุ เชนนี้ รัฐบาลญี่ปุนและมหานครโตเกียว จะใชโอกาสนี้ในการ

ปรับปรุงเมืองเพ่ือใหผูสูงอายุดํารงชีวิตไดสะดวกขึ้น รวมทั้ง      มีการคาดการณวา ญี่ปุนอาจจะใช

โอกาสนี้ในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประเทศ             ใหเปนประเทศที่มีรายไดจากการทองเที่ยว

เพ่ิมมากขึ้นจากการเพ่ิมจํานวนนักทองเที่ยวเขาประเทศ และขยายสัดสวนของธุรกิจทองเที่ยวตอ 

GDP เพ่ิมมากขึ้น โดยไดมีการตั้งเปาหมายนักทองเท่ียวและนักกีฬาจากนานาประเทศที่มีจํานวนมาก 

เดินทางมาญี่ปุน ในป 2563 (โอลิมปก 2020) จํานวน 25 ลานคน ตามลําดับ 

1.2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ในสวนของประเทศไทย ควรจะใชโอกาสนี้ในการสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศ

ไทยและประเทศญี่ปุน เพ่ือขยายการสงออกและเพ่ิมสัดสวนการลงทุนจากประเทศไทยไปประเทศญี่

ปุน โดยธุรกิจท่ีมีศักยภาพจะเปนธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจทองเที่ยวและกอสรางเนื่องจากจะมีนักท

องเที่ยวและนักกีฬาจากนานาประเทศที่มีจํานวนมาก เดินทางเขามายังประเทศญี่ปุ นเพ่ิมมากขึ้น 

ดังนี ้

1. อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพเปนครัวของโลก อาหารไทยและวัตถุดิบ

จากประเทศไทยเปนที่นิยมของชาวญี่ปุนและนักทองเที่ยวทั่วโลก นอกจากนี้ ปจจุบัน ญี่ปุนมีแนวโน

มท่ีจะระวังอาหารจากประเทศจีน เนื่องจากไมเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัย ทําใหอาหารไทยมีโอกาส

ที่สําคัญทางธุรกิจสําหรับเอสเอ็มอีประเทศไทยและประเทศญี่ปุนนั้น กลาวคือการที่กรุงโตเกียว 

ประเทศญี่ปุน รับหนาที่เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกที่จะมีนักกีฬาและเจาหนาที่ 

ตลอดจนกองเชียรนานาชาติเขามาที่ญี่ปุนรวมกันนับหมื่นคน ซึ่ง 1 ใน 3 จะเปนผูนับถือศาสนา
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อิสลาม ตองรับประทานอาหารที่ไดมาตรฐาน “ฮาลาล” ในขณะที่ปจจุบัน ประเทศญี่ปุนไมมี

โรงงานผลิตสินคาอาหารฮาลาลและหนวยงานรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลใดๆ เลย เนื่องจากใน

ประเทศญี่ปุน มีผูนับถือศาสนานอยมากๆ ดังนั้น หากเอสเอ็มอีประเทศไทยและประเทศญี่ปุน

รวมมือกัน โดยใชประเทศไทยเปนฐานการผลิตสินคาอาหารใหไดมาตรฐานฮาลาล และสงกลับเขาไป

ขายยังประเทศญี่ปุนนั้น จะมีโอกาสทําเงินมหาศาลในเวลานั้น และยังเปนการเปดตลาดใหประเทศ

มุสลิมตางๆ ไดรูจักสินคาประเทศไทยไปในตัวดวย  

2. อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร  ของประดับและของตกแตงบาน เนื่องจากการกอสรางและ

การปรับปรุงโรงแรมในประเทศญี่ปุน จะเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวและนักกีฬาจากนานา

ประเทศที่มีจํานวนมาก ทําใหมีความตองการสินคาเฟอรนิเจอร ของประดับและของตกแตงบาน 

เพ่ิมสูงยิ่งขึ้น 

3. อุตสาหกรรมกอสราง วัสดุอุปกรณในการสรางโรงแรม และทางดวน เพ่ือใชรองรับนักท

องเที่ยวและนักกีฬาจากนานาประเทศที่มีจํานวนมากและเปนโครงสรางดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

ของประเทศญี่ปุน เปนตน 

4. ธุรกิจสปา การใหบริการนวดแผนไทย การใหบริการเสริมความงามแบบไทย เพ่ือรองรับ

นักทองเท่ียวและนักกีฬาจากนานาประเทศที่มีจํานวนมาก ที่เดินทางมาญี่ปุน ซึ่งรัฐบาลไทยควรที่จะ

หารือกับรัฐบาลญี่ปุนเพ่ือใหออกกฎระเบียบท่ีผอนคลายในการเปด ธุรกิจสปาในประเทศญี่ปุนตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

 

รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ 

กลุมที่ 1 

                                       ประเทศญี่ปุน 

ระหวางวันที่ 16 – 22 เมษายน 2560 

โดย 

กลุมปฏบิัติการ (กป.) 4 

 
1. นางฐิติลักษณ แสงงาม  นายอําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง  

2. นายชาญชัย  คงทัน  หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ  

3. นายชนะ ธรณีทอง  นายอําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

4. นายชัชวาลย ปญญา  นายอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

5. นายสุวิทย สุริยะวงศ  นายอําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก  

6. นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ  นายอําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 

7. นายปรณต สุวรรณมาลา  ผูอํานวยการสวนรักษาความสงบเรียบรอย ๒ 

8. นายสาคร รุงเรือง  ผูตรวจราชการกรมที่ดิน 

9. นายสัญญวัชช ริ้วเหลือง  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร 

10.พ.ต.ท.บรรณฑูรย ฉิมกรา  ผูบัญชาการสํานักคดีอาญาพิเศษ ๓ 

 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 68 

สถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศักราช 2560 
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    ขอมูลจากการศกึษาดูงานเรื่องที่ 1 (กป. 4) 
Traffic and Pollution Managementณ Osaka Prefectural Government 

เมื่อวันที่ 17เมษายน 2560 

 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน  

 Osaka Prefectural Government  มีการพัฒนาดานกฎหมายเพ่ือลดมลพิษต้ังแตในอดีต ดังนี ้

ขอมูลจากhttp://www.pref.osaka.lg.jp/kannosuisoken/ecogallery/history_protection.html 

 1967    มีการตรากฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือการควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดลอม 
 Enactment of the Basic Law for Environmental Pollution Control 

 1971 มีการตรากฎหมายของจังหวัดโอซากาเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ 

 Enactment of Osaka Prefectural Ordinances on Pollution Control 
 1973 มีแผนขนาดใหญปองกันมลพิษควบคุมสิ่งแวดลอมสถานประกอบการในโอซากา

Establishment of Osaka Prefectural Environment Control Plan (Big Plan) 

 1982 มีแผนสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบรวมสําหรับศตวรรษที่ 21  
 Establishment of Osaka Prefectural Environment Plan (STEP 21) 

 1984  การจัดตั้งระบบรหัสผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจังหวัดโอซากา 

 Establishment of the Environmental Impact Assessment Code 

 1993 การตรากฎหมายสิ่งแวดลอมพ้ืนฐาน 
 Enactment of Basic Environment Law 
 1994 การประกาศใชกฎหมายสิ่งแวดลอมข้ันพ้ืนฐานของจังหวัดโอซากา 

 Enactment of Osaka Prefectural Basic Environment Ordinance 

 1997-1998 การจัดทํากฎหมายวาดวยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและกฎหมาย
วาดวยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 Establishment of the Environmental Impact Assessment Ordinance and the 

 Environmental Impact Assessment Law 
 

กฎหมายส่ิงแวดลอมขั้นพื้นฐาน(The Basic Environment Law)  

มีวัตถุประสงคเพ่ือปกปองสุขภาพของประชาชนและสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยโดยการ
จัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม (Environmental Quality Standards (EQS)) 

ประกอบดวย 
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 กฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศ 

 โรงงาน 
 รถยนต 

 กฎหมายควบคุมการปลอยกาซNOxและฝุนละออง(Particulate Matter (PM))จากรถยนต 

 (กฎหมายตราข้ึนในปค.ศ 1992) 
 สาเหตุเกิดจาก 

 การเพ่ิมข้ึนของรถยนตในทองถนน 

 รถยนตที่ใชเครื่องยนตดีเซลมีปริมาณมากข้ึน 
 ประชาชนยังไมยอมเปลี่ยนรถยนตคันใหมท่ีมีมาตรฐานดีกวา 

 กฎหมายครอบคลุมพื้นท่ีในเขตเทศบาลนคร(City) เทศบาลเมือง(Town) เทศบาล

หมูบาน(Village) ใน 8 จังหวัดคือ Saitama,Chiba,Tokyo,Kanagawa,Aichi,Osaka และ 
Hyogoสําหรับจังหวัด Osaka ครอบคลุมในพ้ืนที่ 37 เทศบาลมียกเวนเพียง 6แหง 

เนื่องจากมีผลกระทบจากรถยนตนอย 

 

แผนระยะที่ 3 ในการลดมลพิษ NOx/PM จากรถยนตใน Osaka (The  3rd Automobile 

NOx/PM Plan in Osaka) จัดทําเมื่อเดือน มิถุนายน ค.ศ.2013 

 เปาหมาย 
 เพ่ือใหไดการวัดที่มีเสถียรภาพอยางตอเนื่องในทุกสถานีตรวจสอบมลพิษ

ทางอากาศซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานEQS สําหรับ NO2และ SPM ภายใน

ปงบประมาณ ค.ศ 2020 
 เพ่ือใหบรรลุมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม (EQS)ภายในปงบประมาณ 

ค.ศ. 2020 

 บรรลุมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม (EQS) ในทุกพ้ืนที่เฉพาะ ประมาณ 100 แหง
ในOsaka 

 

แนวทางการควบคุมการปลอยกาซNO2และฝุนละออง(Particulate Matter (PM)) 
จากรถยนตที่สําคัญคือ 

1. การสงเสริมระเบียบเก่ียวกับรถยนตโดยการอํานวยความสะดวกในการใหบริการและการ

บํารุงรักษารถยนต 
2. การควบคุมรถประเภทของรถยนตใหมีความเหมาะสมและสงเสริมการควบคุมการไหลเขา

ออกของจราจร 
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3. การสงเสริมรถยนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4. สงเสริมการขับขี่ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5. การควบคุมและลดความตองการการใชรถยนต โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนสง

สาธารณะ 

6. การจัดการกับการจราจรดวยการปรับปรุงความสามารถในการใชเลี่ยงและการเชื่อมตอ 
ฯลฯ 

7. เพ่ิมความตระหนักรูของประชาชนและสงเสริมการศึกษาดานสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการใช

ยานพาหนะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. ความสําเร็จของการจัดการดานการควบคุมภาพสิ่งแวดลอม ของ เทศบาลมหานคร OSAKA 
เกิดจากการตะหนักรูของผูบริหารเมืองตั้งแตในอดีต จนถึงปจจุบันกวา 50 ป มาแลว 

2. ความสําเร็จของการจัดการดานการควบคุมภาพสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธฺ โดยตรงกับ

ความพรอมในดานเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน ทําใหระยะเวลาในชวงแรกๆคอนขางจะใช
เวลาดําเนินการนาน และไดผลเร็วขึ้นเมื่อเศรษฐกิจดีข้ึน 

3. ความสําเร็จเกิดจากรายไดของทองถิ่นท่ีมีอยางเพียงพอ โดยสัดสวนรายได อปท.ตอรัฐบาล

ของประเทศญ่ีปุน 53%/47 %(ปค.ศ.2009) 
4. ความสําเร็จเกิดจากประเทศญี่ปุนเปนผูนําดานเทคโนโลยีดานยานยนต จึงสามารถพัฒนา

นวัตกรรมรถยนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 

5. ความสําเร็จเกิดจากวัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศญี่ปุนที่ประชาชนมีความชาตินิยม รัก
ชาติ เคารพผูมีอํานาจ ขาราชการ จึงมักปฏิบัติตามกฎหมายโดยไมหลีกเลี่ยง 

 

ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับเปลี่ยนประเทศไทย 
1. หากจะเปลี่ยนประเทศไทยใหมีความกาวหนาพัฒนาเทียบเทาประเทศญ่ีปุนในมิติของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเพ่ิมศักยภาพทองถ่ินดังนี้  

1.1 ปรับบทบาทภาครัฐไทยเพ่ิมความเขมแข็งใหทองถิ่นเริ่มกระบวนการถายโอนภารกิจ 
อํานาจ ทรัพยากร และบุคลากรอยางจริงจังโดย 

                           1)ถายโอนภารกิจของราชการสวนกลางท่ีลงไปทําหนาท่ีในภูมิภาคไปสูองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เชน โรงเรียนประถมและมัธยม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน ปศุสัตว สาธารณสุข 
สํานักงานทองเท่ียว ฯลฯ 
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    2)พยายามผสานราชการสวนภูมิภาคเขากับทองถิ่น และลดจํานวนราชการ

สวนกลางที่ลงไปในพ้ืนที่ลง เพ่ือใหเกิด “จังหวัดจัดการตนเอง” 
    3)เพ่ิมความเปนอิสระของทองถิ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง 

    4) แกไขกฎหมายลดอํานาจการควบคุมทองถ่ิน จากสวนกลางและสวนภูมิภาคลง 

1.2 สรางความแนนอนดานรายได ใหสามารถจัดเก็บรายไดเองมากขึ้น 
                            1)เพ่ิมสัดสวนรายไดจากภาษีของทองถิ่นโดยถายโอนอํานาจการเก็บภาษีบางประเภท

ใหทองถิ่น เชน ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีการคา ภาษีอบายมุข 

                            2) ลดเงินของรัฐบาลกลางลง โดยเฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะ(Specific Grant)เพ่ือให
ทองถิ่นมีแรงจูงใจในการหารายไดเองมากขึ้น 

1.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทยจําเปนตองมีการควบรวมและลดจํานวนลง 

เพ่ือใหมีขนาดใหญข้ึน แตไมควรเหมาเขงทํา ใหทําเฉพาะที่พรอม โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
1.4 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหเขาไปมีสวนในการปกครองทองถิ่นมากข้ึน 

                           1) ลดขอจํากัดทางกฎหมายเพ่ือใหการตรวจสอบถอดถอนโดยประชาชนงายขึ้น 

                           2) มีกลไกใหผูมีสวนไดเสียในพ้ืนที่ เชน สมาคมธุรกิจการคา สหภาพแรงงาน กลุม
สมาคมแมบาน ฯลฯ เขามามีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน 

                           3)เปดเผยขอมูลตอประชาชนสม่ําเสมอ 
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    ขอมูลจากการศกึษาดูงานเรื่องที่ 2 (กป. 4) 
Business Startup Promotion  ณ Shizuoka Prefectural Government 

เมื่อวันที่ 19เมษายน 2560 

ขอมูลจากhttps://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-530/english/sien.html&prev=search 

 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน  

  จังหวัดชิซูโอกะมีการสนับสนุนอยางเต็มที่สําหรับ บริษัท ท่ีมุงมั่นสูญี่ปุน 

  ศูนยบริการครบวงจร 
  กอตั้งศูนยบริการแบบครบวงจร ในเดือนพฤศจิกายน ป ค.ศ. 2005 โดยเฉพาะสําหรับบริษัท  

ในเครือที่กําลังพิจารณาเดินทางเขาประเทศญี่ปุน มีจุดมุงหมายเพ่ือใหขอมูลและคําปรึกษาที่เปนประโยชนแก

พวกเขาโดยไมมีคาใชจาย ในปงบประมาณค.ศ. 2006 ไดรับขอสอบถาม 14 เรื่องศูนยบริการครบวงจรจะ
ใหความชวยเหลือดังตอไปนี:้  

 ใหขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการลงทุนและโปรแกรมจูงใจ 

 แนะนําทนายหรือบัญชีภาษีท่ีมีความสามารถในการสนับสนุน บริษัท ตางชาติ 
 ใหการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ 

  ที่ปรึกษาทางธุรกิจระหวางประเทศ 

  จังหวัดชิซุโอะกะมีพนักงาน 3 คนท่ีพํานักอยูในสหรัฐอเมริกาเปนท่ีปรึกษาทางธุรกิจระหวาง 
ประเทศ พวกเขาทําหนาที่เชิญ บริษัท ตางชาติในเครือหากมีความสนใจทีจ่ะเริ่มตนธุรกิจในประเทศญ่ีปุน

และตองการขอมูลหรือคําแนะนําท่ีเฉพาะเจาะจง จะชวยใหการติดตอและประหยัดเวลาและคาใชจายในการ

ไปเยือนประเทศญ่ีปุน 
  การทําธุรกิจรวมทุน 

  มีการสนับสนุนพิเศษจาก จังหวัดชิซุโอะกะสําหรับผูประกอบการและ บริษัท รวมทุน โดยมีสิ่ง 

อํานวยความสะดวกการสนับสนุนทางธุรกิจสาธารณะ 12 ประการ ไดแก สํานักงานเริ่มตน(Startup  
Office)และศูนยบมเพาะธุรกิจซึ่งมีพ้ืนที่สํานักงานที่จําเปนสําหรับการเริ่มตนธุรกิจใหม นี่เปนโครงการที่

อํานวยความสะดวกโดยเฉพาะสําหรับ บริษัท ที่แยกยายกันไปประเทศญี่ปุนเปนครัง้แรก และศูนยบมเพาะ

บางแหงไดถูกใชโดย บริษัท ในเครือในตางประเทศแลว 
1.Hamamatsu City 
Hamamatsu Miyakoda ศูนยบมเพาะธุรกิจ  
Hamamatsu Software Incubator (ศูนยบมเพาะธุรกิจไอท)ี  
Techno Frontier Hamamatsu (R & D facility)  
ศูนยวิจัยรวมนวัตกรรมแหงมหาวิทยาลัยชิซูโอกะ  
Hi-Cube (ศูนยบมเพาะธุรกิจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
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2 เมืองชิซูโอกะ 

Shizuoka Startup Office  
SOHO Shizuoka  

เมือง Shizuoka Shimizu อุตสาหกรรมและขอมูลพลาซา 

3 เมืองฟูจิ 
ศูนยบมเพาะธุรกิจฟูจิ 

4 Numazu City 

ศูนยบมเพาะธุรกิจ Numazu  
Numazu IT Kobo (บมเพาะธุรกิจซอฟตแวร) 

5 เมืองมิชิมา 

SOHO Mishima 
เงินอุดหนุนคาเชาสํานักงานสําหรับบริษัทตางชาติหรือบริษัทตางชาติShizuoka เสนอจายเงิน

ครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนของนักลงทุนตางชาติเปนเงินอุดหนุนระยะเวลา 1 ป (สูงสุด 500,000 เยน) 

มีจุดประสงคเพื่อสนับสนุนใหพวกเขาตั้งสถานที่ประกอบธุรกิจของพวกเขาใน Shizuoka มากขึ้น  
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1) ดวยวิสัยทัศนที่ชิซูโอกะตองการเปนจังหวัดอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุน และในความเปนจริงสถิต ิ
อยางเปนทางการแสดงใหเห็นวาเปนจังหวัดชั้นนําของญี่ปุนแลว โดยมีความสุดยอดในเกือบ 250 หมวดหมู 

ไมวาจะเปน กลุมอุตสาหกรรม กลุมทองเที่ยว กลุมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผลิตภัณฑจากกลุม

เกษตร ประมง 
2) จังหวัดชิซูโอกะ มีขอไดเปรียบทางดานภูมิสังคม โดยเปนศูนยกลางของ 2 วัฒนธรรม ดานทิศ 

ตะวันตกติด Osaka Kyoto ซึ่งมีความเกาแกดานวัฒนธรรม สวนดานตะวันออกติดกรุง Tokyo ซึ่งมีความ

เจริญดวยอารยธรรมสมัยใหม จังหวัดทั้งหมดเชื่อมโยงกันดวยระบบขนสงรถไฟความเรว็สูง Shinkansen มี
แหลงทองเที่ยวเปนจุดขายคือ ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเปน UNESCO World Heritage 

3) มีการสรางความมีเสนหจากทรัพยากรในทองถิ่น เชนการสราง Gourmet Paradise, Flower  

Paradise ,the Industry of Pharma Valley Cluster Medical,Nursing เปนตน 
4) มีการสรางความรวมมือในภูมิภาค และมีเครือขายกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับใชในประเทศไทย 

1) จังหวัดและกลุมจังหวัดในประเทศไทย มีหลายแหงท่ีมีศักยภาพดานภูมิสังคมไมแพจังหวัด 
ชิซูโอกะ เราสามารถจัดทําเครือขายแบบเขาหรือเขารวมเครือขายกบัเขาได โดยอาจจัดทําเปนรูปแบบจังหวัด

คูแฝดกับจังหวัดชิซูโอกะ หรือทํากับจังหวัดอ่ืนหรือเมืองอ่ืนๆท่ัวโลก ที่มีลักษณะทางภูมิสังคมคลายคลึงกัน 

เพ่ือสงเสริมดานวัฒนธรรม การทองเที่ยวและดานอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
2) โครงสรางพ้ืนฐานเปนสิ่งจําเปนที่จะดึงดูดนักลงทุนนักทองเที่ยวรัฐบาลจึงตองสนับสนุนจังหวัด 

ใหมีความพรอมดานนี้ 

3) หนวยงานภาครัฐตองลดการทุจริตคอรับชั่น และลดขั้นตอนการทําธุรกิจ(Doing Business) 
สําหรับกลุมธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจเริ่มตน(Startup) Startup ถือเปนวิสาหกิจกลุมใหม ที่

มีศักยภาพในการเติบโตสูงอยางกาวกระโดด ถือเปนวิสาหกิจแหงอนาคตที่จะเปนอีกหนึ่งกําลังสําคัญในการ

ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงจะตองสงเสริมอยางจริงจัง 
4) Startup ที่จะเติบโตไดในยุคนี้ตองคิดวางแผนธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเจาะตลาดระดับ 

เอเชียใหได ไมใชแคเพียงตลาดไทย เพ่ือเชื่อมโยงและสรางสรรคนวัตกรรมขึ้นมา และที่สําคัญกุญแจแรกที่จะ

ไขประตูสูเวทีโลกตองไมลืมเรื่องการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษดวยเชนเดียวกัน    
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    ขอมูลจากการศกึษาดูงานเรื่องที่ 3 (กป. 4) 
Tokyo Olympic 2020 Project Planningณ Tokyo Municipalty, Shinjuku, Tokyo 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน  
   Tokyo Olympic 2020 ไมเพียงเปนการแขงขันกีฬาที่กรุงโตเกียวในป 2020 เทานั้น  

ความสําเร็จของเกมยังจะเปนมรดกอันยอดเยี่ยมสําหรับประเทศญี่ปุน ที่จะสงผานไปทั่วโลกในหลากหลาย

ประการนอกเหนือจากกีฬา ไดแก 
  กีฬาและสุขภาพ 

  การวางผังเมืองและความยั่งยืน 

  วัฒนธรรมและการศึกษา 
  เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

  การกูฟนคืนเศรษฐกิจ ผลประโยชนของประเทศ และการ  ติดตอสื่อสารกับโลก 

   เปาประสงคของการสรางมรดก 
 สําหรับเมืองโตเกียว 

 ใชเกม tokyo 2020 เปนตัวกระตุนใหเมือง Tokyo เปนเมืองที่เติบโต

เต็มที่และเติมเต็มวิถีชีวิตสําหรับผูอาศัย 
 สําหรับประเทศญี่ปุน 

 เก่ียวของกับทั้งประเทศเพ่ือใหมั่นใจวาผลประโยชนจะเขาถึงท้ังประเทศ

ญี่ปุน ฟนฟูเศรษฐกิจและสนับสนุนการฟนตวัของพ้ืนที่ท่ีไดรับผลกระทบ
จากแผนดินไหวในป 2554 

 สําหรับโลก 

 โตเกียวจะเปนหนาตางใหทั่วโลกไดเห็นความมีเสนหของประเทศญี่ปุน 
รวมทั้งความกาวหนาในการผลักดันสังคมไฮโดรเจนและเทคโนโลยีที่

ทันสมัยสงเสริมใชเมืองเปนทูตแสดงใหโลกเห็นการฟนคืนตัวจากภัยพิบัติ 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ     

   ความคิดเห็น 
1. การจัด Tokyo Olympic/Paralympic Games 2020 ถือเปนยุทธศาสตรที่ประเทศ 

ญี่ปุนใหความสําคัญ โดยมีการจัดตั้งหนวยงานมาดูแลโดยเฉพาะ(Tokyo Organising Committee of the 

Olympic and Paralympic Games (TOCOG))มีรัฐมนตรีรับผิดชอบหลายกระทรวง แมแตนายกรัฐมนตรีก็
ยังอยูในทีมท่ีปรึกษา ทําใหเห็นวิธีการคิดเรื่องยุทธศาสตรของประเทศ การจัดทําแผนและขับเคลื่อนงาน

โครงการใหญๆและวิธีการบริหารงานแบบบูรณาการ 

2. การใชงบประมาณเกือบสองแสนลานเยน เพื่อจัดการการแขงขันทั้งOlympic Games  
และ Paralympic Games โดยมีมุมมองผลประโยชนที่ไดรับไมใชเรื่องตัวเงินอยางเดียว คลายคลึงกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงรัชกาลที๙่ในแนวทางการทรงงานเรื่อง ขาดทุน คือกําไร 

 

ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับใชในประเทศไทย 

1. วิสัยทัศนของ Tokyo Olympic/Paralympic Games 2020คลายคลึงกับมุมมอง 

วิสัยทัศนของรัฐบาลไทยในปจจุบันที่ตองการใหประเทศ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” จึงเปนภารกิจสําคัญของ
ทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทาง

พัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมอืกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมๆที่เปลียนแปลงอยางเร็ว รุนแรงใน

ศตวรรษที่ 21 ได 
2. นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที๙่ 

ที่มีตอพสกนิกรไทยไปปรับใชในการบริหารงานเชิงบูรณาการ การนําแนวคิด  “การให” และ “การเสียสละ” 

เปนการกระทําอันมีผลเปนกําไร คือความอยูดีมีสุขของราษฎร ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน
ได หลักการ“ใหปกครองแบบคนจน แบบท่ีไมติดกับตํารามากเกินไป ทําอยางมีสามัคคี มีเมตตากัน ก็จะอยูได

ตลอด ไมเหลือกับคนที่ทําตามวิชาการที่เวลาปดตําราแลวไมรูวาจะทําอยางไร ลงทายก็ตองเปดหนาแรก

เริ่มตนใหม ถอยหลังเขาคลอง ถาเราใชตําราแบบอะลุมอะลวยกัน ในท่ีสุดก็เปนการดี ใหโอวาทเขาไปวา 
ขาดทุนเปนการไดกําไรของเรา นักเศรษฐศาสตรคงคานวาไมใช แตเราอธิบายไดวา ถาเราทําอะไรที่เราเสีย 

แตในที่สุดท่ีเราเสียนั้น เปนการไดทางออม ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่งคือ

เงินของประชาชน ถาอยากใหประชาชนอยูดี กินดี ก็ตองลงทุนตองสรางโครงการซึ่งตองใชเงินเปนรอย พัน 
หมื่นลาน ถาทําไปเปนการจายเงินของรัฐบาล แตในไมชาประชาชนจะไดรับผล ราษฎรอยูดีกินดีขึ้น ราษฎร

ไดกําไรไป ถาราษฎรมีรายไดรัฐบาลก็เก็บภาษีไดสะดวก เพ่ือใหรัฐบาลไดทําโครงการตอไป เพ่ือ

ความกาวหนาของประเทศชาติ ถารู รัก สามัคคี รูเสียสละ คือการได ประเทศชาติก็จะกาวหนา และการที่คน
อยูดีมีสุขนั้น เปนการนับที่เปนมูลคาเงินไมได....” 

 



๖๓ 

 

บทสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการศึกษาดูงานประเทศญ่ีปุน (กป. 4) 

 
ขอคิดเห็น 
1. เรื่องTraffic and Pollution Managementณ Osaka Prefectural Government  

ความสําเร็จของการจัดการดานการควบคุมภาพสิ่งแวดลอม ของ เทศบาลมหานคร OSAKA 
เกิดจากการตะหนักรูของผูบริหารเมืองตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน ความพรอมในดานเศรษฐกิจของประเทศ
ญี่ปุน รายไดของทองถิ่นที่มีอยางเพียงพอ ประเทศญี่ปุนเปนผูนําดานเทคโนโลยีดานยานยนต จึงสามารถ
พัฒนานวัตกรรมรถยนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได และสุดทายเกิดจากวัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศ
ญี่ปุนที่ประชาชนมีความชาตินิยม รักชาติ เคารพผูมีอํานาจ ขาราชการ จึงมักปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม
หลีกเลี่ยง 
 
2. เรื่อง Business Startup Promotion  ณ Shizuoka Prefectural Government  

 ความสําเร็จของการจัดการดาน Business Startup เกิดจากวิสัยทัศนที่จังหวัดชิซูโอกะตองการเปน

จังหวัดอันดับ 1 ของประเทศญ่ีปุน  มีขอไดเปรียบทางดานภูมิสังคม โดยเปนศูนยกลางของ 2 วัฒนธรรม 
ดานทิศตะวันตกติด Osaka และ Kyoto ซึ่งมีความเกาแกดานวัฒนธรรม สวนดานตะวนัออกติดกรุง Tokyo 

ซึ่งมีความเจริญดวยอารยธรรมสมัยใหม ทุกจังหวัดเชื่อมโยงกันดวยระบบขนสงที่มีประสิทธิภาพ และที่สําคัญ

มีรถไฟความเร็วสูง Shinkansen วิ่งผานหลายสถานีในจังหวัดชิซูโอกะดวย มีแหลงทองเที่ยวเปนจุดขายคือ 
ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเปน UNESCO World Heritage มีการสรางความมีเสนหจากทรัพยากรในทองถิ่น มีเครือขาย

และสรางความรวมมือในภูมิภาค และกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 
3. เรื่อง Tokyo Olympic 2020 Project Planningณ Tokyo Municipality, Shinjuku, Toky 

  ความสําเร็จของการจัด Tokyo Olympic/Paralympic Games 2020 คือรัฐบาลประเทศญี่ปุน

ใหความสําคัญเทียบเทายุทธศาสตรของประเทศโดยมีการวางแผนและขับเคลื่อนดวยการจัดตั้งหนวยงานมา
ดูแลโดยเฉพาะ(Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games 

(TOCOG))มีรัฐมนตรีรับผิดชอบหลายกระทรวง รวมทั้งนายกรัฐมนตรี และที่สําคัญมีมุมมองผลประโยชนที่

ไดรับไมใชเรื่องตวัเงินอยางเดียวคลายคลึงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงรัชกาลที๙่ในแนว
ทางการทรงงานเรื่อง ขาดทุน คือกําไร 

 

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศญี่ปุน 
1) มีตราสินคาของตนเองเปนที่รูจักท่ัวโลกและเปนที่ยอมรับในดานคุณภาพ 

2) มีความกาวหนาในการทําการวิจัยและพัฒนายานยนตและเปนผูนําทางเทคโนโลยี 



๖๔ 

 

3) มีความไดเปรียบในดานหวงโซอุปทานในระดับโลกดวยการกระจายฐานการลงทุนฐานการผลิตทั่ว

โลกซ่ึงยืดหยุนตอการจัดซื้อจัดหาชิ้นสวนจากฐานการผลิตที่ถูกและไดเปรียบในการแขงขัน 

4) มีมาตรฐานยานยนตของญี่ปุนเองและผูบริโภคในประเทศมีลักษณะชาตินิยมนิยมใช 

5) มีเครือขายความรวมมือทั้งการคาการลงทุนการผลิตและการเงินระหวางภาคเอกชนและภาครัฐที่

เขมแข็ง 

 

ขอเสนอแนะ 
1. เพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย 

1) ในมิติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเพ่ิมศักยภาพทองถ่ินใหมีความเขมแข็งและมีความ 

แนนอนดานรายได 
    2) จัดทําจังหวัดเครือขายรวมกับประเทศญ่ีปุนหรือประเทศอ่ืนๆในจังหวัดและกลุมจังหวัดที่ม 
ศักยภาพดานภูมิสังคมลักษณะคลายคลึงกัน โดยอาจจัดทําเปนรูปแบบจังหวัดคูแฝด เพ่ือสงเสริมดาน 
วัฒนธรรม การทองเท่ียวและดานอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

3) นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
     รัชกาลที๙่ที่มีตอพสกนิกรไทยไปปรับใชในการบริหารงานเชิงบูรณาการ 

2. เพ่ือการศึกษาดูงานครั้งตอไป 
1)  เนื่องจากระยะเวลาในการตอบขอซักถามคอนขางจํากัด จึงควรใหนักศึกษาตั้งประเด็นคําถามลวงหนา 

และสงใหเจาภาพพิจารณาตอบเปนเอกสารประกอบการบรรยาย 
2) ควรใชลามแปลภาษาทองถ่ินเปนภาษาไทยโดยตรง จะถายทอดสื่อสารไดตรงประเด็นและครอบคลุม

กวา เพราะแตละสถานท่ีอาจมีขอจํากัดเรื่องระบบการนําเสนอ 

3) เพ่ือไมใหเสียเวลาไปกับการเดินทาง การจัดสถานท่ีดูงานไมควรไกลกันมาก ในจังหวัดหรือเมือง

เดียวกันอาจศึกษา ดูงานไดหลายเรื่อง 

ขอมูลจาก1.http://www.pref.osaka.lg.jp/kannosuisoken/ecogallery/history_protection.html 

2.https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-530/english/sien.html&prev=search 

 



๖๕ 

 

 

รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ 

กลุมที่ 1 

                                       ประเทศญี่ปุน 

ระหวางวันที่ 16 – 22 เมษายน 2560 

โดย 

กลุมปฏบิัติการ (กป.) 5 
 

                   ๑.  นายยุทธพร  พิรุณสาร         นายอําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

                   ๒.  นายทศพล เผื่อนอุดม           นายอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                   ๓.  นายประทีป นทีทวีวัฒน        นายอําเภอปากทอ จังหวัดราชบรุี 

                   ๔.  นางสาวสุภาวณี ชูโชติ          เจาพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร 

                   ๕.  นายศิลปชัย เรือนสูง           นายอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

                   ๖.  นายทแกลว นุศรีวอ           นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
 รักษาการผูเชี่ยวชาญดานการจัดการสาธารณภัย 
 ศปภ. เขต ๗ สกลนคร  
                   ๗.  นายอัชฌา สุวรรณนิตย        สหกรณจังหวัดตาก 

                   ๘.  นายชัยรัตน พัดประดิษฐ       นายอําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 

                   ๙.  นายฉัตรชัย อุสาหะ   หัวหนาสํานักงานจังหวัดนราธิวาส  

                 ๑๐. วาที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ        เจาพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี 
 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 68 

สถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศักราช 2560 



๖๖ 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 1 (กป. 5) 
Traffic and Pollution Management  ณ Osaka Prefectural Government 

บทวิเคราะหการศึกษาดูงาน 

โอซากา (Osaka) เปนจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสองของญี่ปุน และมีขนาดพ้ืนที่ใหญ
เปนอันดับสาม จึงเปนเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของภูมิภาคคันไซ และมีประชากรกวา 2.5 ลานคนอาศัย
อยูที่นี่ ในศตวรรษที่ 16 โอซากาถูกเลือกที่ตั้งของปราสาทโชกุนโทคุกาวา อิเอทาสึ  ทําใหโอซากามีความ
เจริญเปนยุคที่เฟองฟูและมีแนวโนมที่จะไดเปนเมืองหลวงของญี่ปุน แตภายหลังทานฮิเดโยชิเสียชีวิตลง 
อํานาจตางก็ลดลงไปดวย ทําใหรัฐบาลเลือกโตเกียวเปนเมืองหลวงแทนเมืองโอซากาอาจจะไมใชเมืองที่เต็มไป
ดวยศิลปวัฒนธรรมแบบโบราณของญี่ปุนเหมือเมืองฮิตๆ อยางเกียวโตหรือโตเกียวแตโอซากาเปนเมืองที่ไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่องเรื่อยมาจึงมีความพิเศษในตัวเองที่ไมเหมือนกับเมืองอ่ืนๆ ของญี่ปุน โอซากาจึงเปน
อีกหนึ่งเมืองยอดฮิตของนักทองเท่ียวจํานวนมากท่ีมาเยือนญี่ปุนดวย 

 การจัดการจราจรและมลภาวะของเมืองโอซากา ประกอบดวยหลายมาตรการเชน การบังคับใช
กฎหมาย ตัวอยางเชน การท้ิงขยะบนถนน ถือวามีความผิดเพราะทําใหสวนรวมเสียหาย 

 นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาปรับปรุงเลนจราจรเพื่อใหสะดวกในการใชรถจักรยาน สรางถนนเชื่อมตอ
เพ่ือเปนทางเลือกในการเดินทาง ควบคุม จํากัดความเร็วในการขับรถ สงเสริมใหประชาชนใชรถยนตใหมๆ  ที่
มีขนาดเล็กๆ ความเร็วไมมากพัฒนาระบบขนสงสาธารณะใหสะดวกสบาย เชื่อมโยงเสนทางตางๆ ให
ครอบคลุมเครือขายและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบตอสังคม ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล 
รณรงคใหเด็กนักเรียนเดินไปโรงเรียนเปนกลุม ถาบานอยูหางโรงเรียนก็ใหใชรถจักรยาน ถาไกลเกินไปก็ใช
บริการรถสาธารณะ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 ชาวญี่ปุนเปนคนที่มีวินัยและเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐซึ่งนับวาเปนจุดแข็งที่โดด
เดน สังเกตไดวาการจราจรในเมืองโอซากามีความคลองตัวมาก ไมมีรถจอดตามแนวถนนใหเห็น รถสาธารณะ
หรือรถบัสที่รับนักทองเที่ยวสามารถจอดรับ/สงผูโดยสารไดตามเวลา ประชาชนเลือกที่จะใชรถจักรยานหรือ
เดิน โดยเฉพาะนักเรียนจะเดินไปกันเปนกลุมๆ จึงทําใหตัวเมืองโอซากาไมแออัด การจราจรไมติดขัด โดย
ความสําเร็จของกานจัดการจราจร สวนหนึ่งเกิดจากความมีวินัยของประชาชนชาวญี่ปุน เคารพกฎหมาย อีก
ทั้งเครงครัดเปนระเบียบวินัย ภาครัฐเองก็มีขอกําหนดแนวทางในการปฏิบัติการออกใบขับขี่ไมไดอนุญาตให
ออกงายๆ ตองมีการกําหนดคุณสมบัติเครงครัดทําใหเกิดอุบัติเหตุนอย ประกอบกับการบริหารจัดการดวย
แนวทางเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการใชรถใชถนน จึงเปนแบบอยางที่สามารถนํามาประยุกตใชให
เหมาะสมตอไป 
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ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 2 (กป. 5) 
Promotion of Local Business and Startup  

            1. Local Business and Startup และ SMEs ประเทศญี่ปุน(สืบคนจากแหลงขอมูลตางๆ) 

ประเทศญี่ปุน มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการสงเสริม Local Business and Startup และ SMEs ตาม

นโยบายและมาตรกาสงเสริมที่กําหนด ซึ่ง Local Business and Startup และ SMEs จะมีอยูเปนจํานวนมาก

และกระจายตัวอยูทั่วไปในประเทศจึงมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งดานการสรางงานใหมและ

เพ่ิมการแขงขันในตลาด การเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ เชน การรับชวงการผลิต การชวยจัดจําหนายสินคา

คาสงและคาปลีก การซอมแซม หรือการทําความสะอาด  การรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ SMEs มีความ

ยืดหยุนในการปรับตัว และมีความหลากหลาย  และการกระจายการพัฒนาไปทั่วประเทศ SMEs มักมีลักษณะการ

จัดตั้งกระจัดกระจายไปตามชุมชนในภูมิภาค สงเสริมการกระจายความเจริญเติบโตของชุมชนตาง ๆ ทั่วประเทศ 

ขอมูลในป พ.ศ. 2542 ประเทศญี่ปุนมี SMEs จํานวน 4.8 ลานราย หรือคิดเปนรอยละ 99.7 ของวิสาหกิจ

เอกชน โดยมีการจางงานรวม 31.2 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 69.5 ของกําลังแรงงาน นอกจากนี้ ผลผลิตของ 

SMEs คิดเปนรอยละ 62 ของผลผลิต ภาคการคาสง รอยละ 73 ของภาคการคาปลีก และรอยละ 52 ของภาค

การขนสงสินคา ตามลําดับ 

นโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs และ Local Business 

นโยบายชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงป พ.ศ. 2542 มีการวางรากฐานนโยบายการพัฒนา SMEs อยาง

จริงจัง แบงเปน 5 ระยะ คือ ชวงปฏิรูปสังคมและเริ่มวางระบบการพัฒนา SMEs(2488-2497) ชวง

เศรษฐกิจเติบโตอยางรวดเร็วชวงตน(2498-2505) ชวงเศรษฐกิจเติมโตอยางรวดเร็วชวงปลาย(2506-

2515) ชวงวิกฤติน้ํามัน(2516-2527)และชวงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย(2528-2542) มีการปฏิรูป

นโยบายเกี่ยวกับ SMEs ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับการคาโลก

มากขึ้น สนับสนุนใหมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้นจนถึงปจจุบัน โดยมีการปฏิรูปนโยบายเพ่ือ

พัฒนา SMEs หลังป พ.ศ. 2542 หลังจากออก SME Basic Law แลว ญี่ปุนไดขยายขอบเขตการสนับสนุน 

SMEs ไปสูการสงเสริมการสรางธุรกิจใหมที่มีความคิดสรางสรรค การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน 

SMEs การสงเสริมการสรางนวัตกรรมทางธุรกิจ เปนตน หนวยงานกลางที่กําหนดนโยบายและมาตรการ

สนับสนุน SMEs คือ สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME Agency) กํากับดูแลโดยกระทรวง

เศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) นโยบายและ

แนวทางปฏิบัติดังกลาวนําไปดําเนินการทั้งในสวนกลางและสวนทองถิ่นในจังหวัดและเมืองที่สําคัญ ญี่ปุนมี

การกระจายอํานาจการปกครอง จังหวัด (Prefecture) และเมือง(City) มีอํานาจปกครองตนเอง 
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(Autonomy) มีสภานิติบัญญัติของจังหวัดและฝายบริหาร มีอํานาจจัดเก็บภาษีระดับทองถิ่นไดเอง รัฐบาล

ทองถ่ินจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนกลไกเพ่ือดําเนินตามมาตรการสงเสริม SMEs ใหมีผลในทางปฏิบัติ โดย

ตั้งองคกรสงเสริมและสนับสนุน SMEs ในทองถิ่นของตน และประสานดานนโยบายกับสํานักงานวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมนโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs (ที่มา: SMEs Agency,2002)เชน มาตรการ

ดานการเงินและการลงทุน  มาตรการดานการคลังและภาษี มาตรการดานการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ 

และการบริหาร  มาตรการดานการตลาดและการสงออก  มาตรการชวยเหลือ SMEs ในการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม (ที่มา :http://www.sme.ne.jp/policies/index.html) 

นโยบาย Startup ของประเทศญ่ีปุน 

การทําธุรกิจแนวใหมที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถสรางรายไดใหกับคนรุนใหม โดยเฉพาะคนใน

ทองถ่ินและที่สําคัญคือ การชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง  สําหรับญี่ปุนแมจะเปนประเทศ

พัฒนาแลว มีทั้งศักยภาพและประสิทธิภาพ ทั้งดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม แตดวยความตองการของ

ผูบริโภคที่มีมากขึ้นและเปลี่ยนแปลอยูตลอดเวลา การคิดคนสินคาและบริการที่มีความหลากหลาย แปลก

ใหมดวยนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีจึงไมสามารถหยุดนิ่งได  ดังนั้น การเกิดขึ้นของ "Startup“ จึงนับวา

มีความสําคัญในการทําธุรกิจการคาและบริการ เชน การพัฒนาการจองท่ีพักท่ีไมใชโรงแรมแบบออนไลน หรือ

ที่พักแบบบานพักสวนตัว อพารทเมนท รวมถึงบานพักแบบดั่งเดิมของญี่ปุน ที่เรียกวา”เรียวกัง”ซึ่งนอกจาก

สงเสริมการทองเที่ยวในภูมิภาคและทองถิ่นแลว ยังสรางงานสรางรายไดใหคนในทองถิ่น ขณะเดียวกัน 

รัฐบาลญี่ปุนก็มีนโยบายสนับสนุน ซึ่งอยูระหวางการออกกฎหมายรองรับธุรกิจที่พักที่ไมใชโรงแรม คาดวาจะ

มีผลบังคับใชในป 2561 หรือกรณีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําและที่ดิน เพ่ือ

การเกษตรดวยนวัตกรรม “ไอเมคไฮโดร-เมมเบรน”ซึ่งเปนการปลูกผักและทําเกษตรดวยแผนฟลมแบบไมใช

ดิน หลักการคือ แผนฟลมจะทําหนาที่แทนเนื้อดินใหรากพืชยึดเกาะ แตยังใหน้ําและปุยแบบการปลูกพืช

ทั่วไป พบวาผลผลิตมีคุณภาพและรสชาติดีกวาการปลูกแบบใชดิน ทําใหจําหนายไดราคาสูงกวาปกติเทาตัว 

รวมทั้ง สตารทอัพกรณีอ่ืนๆอีกมากมาย ดังนั้น การเกิดขึ้นของ Startup ในญี่ปุนจํานวนมาก แตพ้ืนที่ในการ

สรางความเชื่อมโยงระหวางผูประกอบการและผูบริโภคยังมีอยางจํากัด ดังนั้น จึงมี “กายแอท”เขามาทํา

หนาที่นี้ผานทางเทคโนโลยีหรือ แชรริ่งอีโคโนมี่ เพ่ือเปนพ้ืนที่ในการแบงปนทรัพยากร ทักษะ ประสบการณ

ของกลุมผูประกอบการ รวมถึงเปนพ้ืนที่รวมกันหาทางออกในขอกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอธุรกิจสตารทอัพ 

โดยปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงธุรกิจสตารทอัพใหเดินไปขางหนาไดอยางยั่งยืน ตองมีการ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคูกัน และการเกิดขึ้นของ Startup จึงถือเปนมิติและหัวใจสําคัญที่ทําให

เกิดการพัฒนาธุรกิจแนวใหม เพ่ือสงเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้งสนองตอบความตองการของ

ผูบริโภคใหมีทางเลือกหลากหลายและสะดวก ขณะเดียวกันการประกอบธุรกิจสตารทอัพก็สามารถดําเนิน
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ธุรกิจได ตัวอยาง Startup ของญี่ปุน จะมีความโดดเดน ดานวิธีคิดแบบ Disruptive เพ่ือแกปญหาใน

ชีวิตประจําวันและปญหาของสังคมดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีกาวล้ํา พรอมกับเปลี่ยนแปลงเปนโอกาสทาง

ธุรกิจรูปแบบใหม แตยังมีขอจํากัดดานกฎหมายที่ยังไมเปดกวางสําหรับธุรกิจภายใตแนวคิดเศรษฐกิจแบบ

แบงปนเทาที่ควร แตอยางไรก็ตามธุรกิจ Startup ดูจะสดใส หลังจากคณะรัฐมนตรีภายใตการนําของนายชิน

โซ อาเบะ เตรียมเปดไฟเขียวให Airbnb ดําเนินการตอโดยมีมติเห็นชอบรางกฎหมายใหมที่ใหบุคคลทั่วไป

เปดใหเชาที่พักอาศัยผาน Airbnb ไดไมเกิน 180 วัน/ป(รายงานขาวสารแจแปนไทส 10 มีนาคม 2560) 

อนึ่ง สตารทอัพญี่ปุนถูกมองวาถูกตีกรอบอยูในพ้ืนที่สีเทา มาตลอด แมจะไดรับความนิยมหรือแรงสนับสนุน

จากบริษัททุน แหลงทุน ก็ยังตองเจอกําแพงทางกฎหมายแทบทุกราย ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวัฒนธรรม ความมี

วินัยของประเทศ ซึ่งจําเปนตองมีมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ หรือจะยังเขมงวดเพ่ือเปนอัต

ลักษณของประเทศสืบไปเพ่ือประโยชนของบานเมืองในบางมิติก็ตองติดตามดูกันตอไป 

2. Local Business and Startup or Economic & Industrial Policy of Shizuoka Prefecture 

 2.1 ขอมูลทั่วไปของจังหวัด Shizuoka   ตั้งอยูดานทิศตะวันออกเฉียงใตเกาะฮนชู มีพ้ืนที่ยาวตาม

แนวชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก มี Bullet Train & Express Highwayเชื่อมโยงกับเมืองหลักๆ ม ี

International Airport (Domestic 5 lines,56 flights/w-5cities :International 10 lines,29 

flights/w-11cities) ม ีMt.Fuji-UNESCO World Heritage(3,776m high)  Overview: 

 1)ประชากรและขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด(Population and Economic Scale of Shizuoka Pref.) 

มี ประชากร  3.68 ลานคนเปนอันดับ 10 , ขนาดเศรษฐกิจ 3 %, การผลิตรวม 15.4853 พันลานเยน( 

ปงบประมาณ 2012 ), มูลคาการจัดสงการผลิตอันดับ 4,GDP 3 %  อันดับ 10,รายไดตอหัว อันดับ 3 ของ

ประเทศ ที่ตั้งเขตอุตสาหกรรม: Shizuoka ไดรับการประเมินวามีศักยภาพสูงเปนสถานท่ีเหมาะสําหรับธุรกิจ   

 2) SHIZUOKA AS JAPAN NO. 1 เชนจักรยานยนต, อุปกรณทางการแพทย, ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

(44 รายการ) , ผูสงออกท่ีใหญท่ีสุดในญี่ปุน การทองเที่ยว, โรงแรมญี่ปุนสูงสุดในญี่ปุน ,ภูเขาฟูจิสูงที่สุดในญี่ปุน

,ชาแตงโมผลิตการเกษตรและดอกไม (32 รายการ)เปนการผลิตที่สูงท่ีสุด และอ่ืนๆอีกมากมาย 

3.บริษัทขนาดใหญในshizuokaเชนTransport-Machines YAMAHA, HONDA, SUZUKI, TOSHIBA, 

CANONi,  FoodBeverages(MeiJi,Nipponham,Asahi,)Medicine-Medicale-Devices Cosmeticsเปน

ตน 
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 4.การสรางสรรคความพิเศษจากทรัพยากรในทองถิ่น (1)สวรรคสําหรับผูชื่นชอบ (สรางสรรคและ

แนะนํามรดกโลก  ทางวัฒนธรรม [Washoku])  (2) การสรางสรรคเกี่ยวกับชา ,สวรรคหรือความสวยงาม

แหงดอกไม 

นโยบายดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัด SHIZUOKA  

1) ภาคอุตสาหกรรม คิดเปนสัดสวนรอยละ 3 ของประเทศ หรืออันดับ 10 เศรษฐกิจระดับจังหวัด การผลิต 

การจัดสงสินคาเปรียบเทียบดัชนีอ่ืนๆ สัดสวนรอยละ 5.3 หรืออันดับ 4 ของประเทศ 

2) โครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัด การผลิตคิดเปน 1/3 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ(GPDP)และสูงกวา

ทั่วประเทศ สวนอุตสาหกรรมคาสง คาปลีกกลับมีขนาดเล็ก 

 3) ความสําคัญของภูมิภาคโดยกลุมอุตสาหกรรมใหมๆ เชน นวัตกรรมดานอุตสาหกรรมสําหรับคนรุนใหมที่

เกิดขึ้นในจังหวัด แหลงกําเนิดอุตสาหกรรมที่เจริญเติมโตมีการกระจุกตัวใน 3 โซน คือ  ภาคกลาง เนน

เกี่ยวกับกิจการ/ผูประกอบการการผลิตเกี่ยวกับ Proton Valley ภาคกลาง เนนการผสมผสานที่สามารถ

กระทําไดจริงใหมๆหรือ Food sciencehills และภาคตะวันออก เนนกลุมผูผลิตอุปกรณทางการแพทย 

เภสัชกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพที่หลากหลายหรือ Pharmavalley 

4) มีการศึกษาวิจัยและพัฒนากลุมสามเหลี่ยม Shizuoka ทั้ง Proton ValleyProject,  Food sciencehills 

Project,  Pharmavalley Project รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของท้ัง 3 กลุมรองรับงานดวย 

5) การพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม เชน AOI(Agri Open Innovation)Project เพ่ือเพ่ิมผลผลิตอยางรวดเร็ว

ในภาคเกษตรกรรมผานการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกท่ีรุดหนา และการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

ที่รัฐบาลใหการสนับสนุนอยางกวางขวางหรือ Fujinokuni CNF Project (นาโนไฟเบอรเซลลูโลส) เปนการ

พัฒนาเสนใยพืชขัดเกลาใหมีเสนผาศูนยกลาง 1 ในลานมิลลิเมตรมีน้ําหนักเบา ทนทาน ออนนุม ซึ่งคาดวาจะ

ไดรับการพัฒนาเพ่ือใชในอุตสาหกรรมตางๆตอไป 
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ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 3 (กป. 5) 
Tokyo Olympic ๒๐๒๐ Project Planning ณ Tokyo Municipalty, Chinjuku,Tokyo 

  กีฬาโอลิมปกฤดูรอน 2020 นับวาเปนการจัดครั้งที่ 32 ผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการเมื่อ

วันที่  7 กันยายน พ.ศ. 2556 ใหเปนเจาภาพจัดการแขงขัน เปนสมัยที่  123  หรือเปนที่รูจักวา โตเกียว 

2020 เปนมหกรรมกีฬานานาชาติที่สําคัญของมวลมนุษยชาติของโลกอีกครั้งหนึ่ง ควบคุมการจัดโดย

คณะกรรมการโอลิมปกสากล จัดขึ้นระหวางวันที่ 24  กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2563 ณ กรุงโตเกียว 

ประเทศญี่ปุน ซึ่งไดเคยจัดมาครั้งหนึ่งเม่ือป 2507 หรือเมื่อ 53 ปที่ผานมา  

จากการศึกษาดูงาน ณ ตึกอํานวยการโอลิมปก กรุงโตเกียว บรรยายโดย นายโคนิดะ  ผูแทนคณะกรรมการ

จัดการแขงขัน ซึ่งใหขอมูลในมุมมองหลากหลายประเด็นดังนี ้

1.เปาหมายของการเปนเจาภาพการจัด ประเทศญี่ปุน ตองการใหคนในชาติ  หลอหลอมคนทั้งชาติ

ไดมีสวนรวมในการเปนเจาภาพ ไดประโยชนสูงสุด และแสดงใหโลกไดรับรูศักยภาพของการผนึกกําลังเพ่ือให

เห็นถึงการเปนมหานครท่ีสมบูรณแบบ อนาคต ใหเปนมรดกทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ใหคนรุนหลัง 

มีการแลกเปลี่ยนวัฒธรรมซึ่งกันและกันของคนทั้งโลก และคาดหวังวาจะกระตุนการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ( Economic  import ) จากการขายมรดกวัฒธรรม และการทองเท่ียว ในอนาคต 

2.งบประมาณคาใชจาย ไดตั้งเปาหมายเปนกองทุนสํารองจํานวน 400 พันลานเย็น (มากกวา 3 

พันลานดอนลารสหรัฐ) เพ่ือครอบคลุมคาใชจายการเปนเจาภาพในครั้งนี้ ในดานการบริหารงบประมาณจาก 

รัฐบาลกลาง  การบริหารทองถิ่น  และภาคเอกชนเพ่ือสัมปะทานแลกกับการไดสิทธิตางๆในการจัดครั้งนี้   

ซึ่งงบประมาณจํานวนมหาศาลนี้  ยังหาขอยุติไมได ยังตองใชเวลาในการพิจารณา ตัวอยางเชน สนามกีฬา

กลางที่ใชในพิธีเปดการแขงขัน รัฐบาลกลางจะเปนผูออกคาใชจาย สวนดานอ่ืนๆ ยังอยูระหวางการเจรจา  

3.การพิจารณาดานประเภทกีฬาในการแขงขันครั้งนี้ มีประเภทกีฬา ทั้งหมด 38 ประเภทกีฬา และ

เปนกีฬาใหม 5 ประเภทกีฬา และพาราลิมปก จํานวน 22 ประเภทกีฬา  ซึ่งคาดวาจะมีนักกีฬาเขารวมการ

แขงขัน ประมาณ 17,000  คน  

4.โครงสรางพ้ืนฐาน และการคมนาคม เพ่ือรองรับนักกีฬา  18000 คน โดยพิจารณากอสราง

อาคารหมูบานพักนักกีฬา จํานวน  6,000  คน ขยายไปตามหัวเมือง 3-4 เมือง โดยมี โตเกียวเปนเมือง

เจาภาพหลัก และเปนสนามกีฬากลาง นอกจากนี้ยังมีการเตรียมแผนที่จะเชื่อมโยงสนามบินนานาชาติ นะริ

ตะ เตรียมสรางรางรถไฟสายใหมเพ่ือเชื่อมตอระหวางสนามบิน ทั้งนี้อาจชีเงินรัฐบาลถึง 400 และหาบริษัท

รวมทุนในการกอสรางทางรถไฟสายอ่ืนๆ เพ่ือยนระยะเวลาการเดินทาง  เชนสถานีรถไฟ โตเกียว  นะริยะ 

และโครงการทางพิเศษชุโตะ   ไงคัน   ยุริกะโมะเมะ  โทะโยะซุ  คาจิโดกิ เพ่ือรองรับการเดินทาง  เฉพาะ
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เมืองโตเกียวมีการแขงขันกีฬา 33  กีฬา ในรัศมี  8  กิโลเมตร  สวนสนามกีฬาหลัก จะปรับปรุงใหมีความจุ

ผูชมไดถึง  80,000 คน  

5.ระบบการบริหารจัดการ สําหรับนักกีฬาแตละประเภท หรือบางสวนมีการจัดตั้งเปนมูลนิธิของรัฐ 

มีคณะกรรมการบริหาร  6  คน  กรรมการ  35 คน  เพ่ือความสะดวกในการบริหารเกิดความคลองตัว จัด

ความสําคัญของฝายตางๆ เชน  รัฐบาลกลาง  รัฐบาลทองถ่ิน  ภาคเอกชน  คณะกรรมการโอลิมปกสากลเปน

ผูพิจารณาความเหมาะสม  ความพรอมในดานตางๆ ญี่ปุนไดวางแผนการประชาสัมพันธ โฆษณาเปนระยะ

ตาม ROAD   MAP ครั้งแรกในคราวที่มีโอลิมปก ที่ประเทศบลาซิล กรุงนิโคเดอเจโร ไดเชาตึก ใชชื่อวา  

japan  holl  ใชเปนที่ประสานงานและเปดตัวการขอเปนเจาภาพ รวมทั้งพาราลิมปกดวย  มีประเทศอาสา

ขอเปนเจาภาพ 3 ประเทศในรอบสุดทาย และญี่ปุนประสบผลสําเร็จในการขอเปนเจาภาพ และไดวาง

แผนการประชาสัมพันธ ไมวาจะเปนการรับธงโอลิมปก  การจัดแขงขันพาราลิมปก ตั้งแตเริ่มตน  ปจจุบัน  

อนาคตกอนแขง 

6.การเตรียมการดานอาสาสมัคร  เปดรับสมัคร อาสาสมัคร 90000 คน มากกวาครั้งที่แลวที่นิโค

เดอเจโร บลาซิล  แค  50000 คน จะดูแลชวยเหลือเฉพาะอาหาร  มหีนาที่ ชวยเหลือ  อํานวยความสะดวก 

นักกีฬา นักทองเท่ียว ที่ สนามบิน  สนามกีฬา หมูบานนักกีฬา  

7.ดานสิทธิประโยชน สินคา สัญญาณถายทอดสดดาวเทียม ปายโฆษณา มาสคอส  ซึ่งจําหนายการ

คัดเลือกตราสัญญาลักษณะมีการ ประกวด 2 ปที่แลว จากผูเขาประกวด 15000 ชิ้น จนเหลือ  4 ชิ้น เปน

หรีดดอกไมแหงชัยชนะ วงกลม แนวคิดสมัย โคโดะ สีนําเงิน เปนสีธรรมชาติ ดั้งเดิมของญี่ปุน สีน้ําเงิน

ประกวดเปนดอกไมพัด บงบอกถึงความกลมกลืน และหลากหลาย ของมนุษยชาติ สวนมาสคอส  เปนแมว 

โดราเอมอน  สิทธิประโยชน ดานการไดรับสิทธิถายทอดสดการแขงขัน ไดมีชองทาง  TV ดาวเทียม สื่ออื่นๆ 

อยูระหวางการพิจารณาเพ่ือหาเอกชนรวมทุน 

8.ระบบการดูแลสนามซอม สนามกลาง การอํานวยความสะดวก การรักษาพยาบาล และการกอการ

รายตางๆ  ซักรีด  เสื้อผา และอ่ืนๆ ยังไมไดมีการพิจารณาที่ชัดเจน แตในหวงเวลาดังกลาว มีความผันผวน

ทางการเมือง ในคาบสมุทรเกาหลี ญี่ปุนเตรียมแผนรองรับ เชนการซอมรับสถานการณ กรณีที่กิกอการราย  

หรือสถานะการณสงคราม 

สรุปจากการศึกษาดูงาน จากสภาพโดยรวม ศักยภาพดาน  บุคลากร  งบประมาณ  และดานตางๆ มีความ

พรอมขอนขางสูง ถาเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย   แตเนื่องจากหวงระยะเวลาปจจุบัน ยังเหลืออีก 4 ป 

จําเปนตองเรงการบริหารจัดการ การหาแหลงทุน  หาเอกชนลงทุนรวม และความชัดเจนในรายละเอียด

ทั้งหมดในการจัดงานและขับเคลื่อนอยางเปนระบบโดยเร็ว 
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บทสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการศึกษาดูงานประเทศญ่ีปุน (กป. 5) 
 

 การเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ ๑๖ –  ๒๒ เมษาย ๒๕๖๐ 

เพ่ือศึกษาดูงานดานประวัติศาสตร สถาปตยกรรม วิถีชีวิตความเปนอยูของคนญี่ปุน ณ นครโอซากา เกียวโต 

ชิซูโอกา โตเกียว และแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นสําคัญ ๓ เรื่องคือ 

1.Traffic and Pollution Management ณ Osaka Prefectural Government 

2.Business Startup Promotion ณ Shizuoka Prefectural Government 

3.Tokyo Olympic ๒๐๒๐ Project Planning ณ Tokyo Municipalty, Chinjuku,Tokyo 

ตลอดชวงเวลาการศึกษาดูงานทําใหไดพบเห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเปนอยูของคนญี่ปุนที่ดู

ภายนอกสุภาพออนโยนแตภายในแข็งแกรงและเต็มเปยมไปดวยความมุงมั่นและจริงจังในการดําเนินชีวิต ได

ประสบพบเห็นสภาพบานเมืองที่สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย สถาปตยกรรม โบราณสถาน และ

สภาพแวดลอมที่ยังคงความสวยงามและเต็มไปดวยเรื่องราวที่นาสนใจ  ความตรงตอเวลา และการให

ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยในการใชยานพาหนะ ตลอดระยะเวลาการศึกษาดูงานไมเคยประสบพบเห็น

อุบัติเหตุเลยแมแตครั้งเดียว การจราจรที่สะดวกคลองตัว จุดพักรถตามริมทางที่สะดวกสบายและมีอยูเปน

ระยะอยางเหมาะสม คนขับรถยนตสาธารณะจะมีการพักรถทุก ๆ ๒ ชั่วโมงเพ่ือความปลอดภัย การอํานวย

ความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวในเรื่องการยกเวนวีซาเขาประเทศ การอํานวยความสะดวกในการคืนภาษี

ใหแกนักทองเที่ยวที่สะดวกรวดเร็วเพ่ือมุงหวังที่จะกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศญี่ปุนที่กําลังอยูในชวง

ประสบปญหามีหนี้สาธารณะคิดเปนสัดสวนตอจีดีพีสูงที่สุดในโลก เปนตน  

นอกจากนั้นประสบการณที่ไดรับจากศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง Traffic and Pollution 

Management ณ Osaka Prefectural Government ทําใหไดรับทราบเทคนิควิธีในการแกไขปญหา

คุณภาพอากาศและการจราจรของเมืองโอซากา ที่ในอดีตเมื่อป คศ.1965 นั้นเต็มไปดวยปญหามลภาวะทาง

อากาศและการจราจรในเขตเมืองที่ย่ําแย แตดวยความมุงมั่นทุมเทของจังหวัดโอซากา ภายในระยะเวลาไมกี่

ทศวรรษนครโอซากา สามารถแกไขปญหาดังกลาวลงไดดวยวิธีการที่หลากหลายและมีประโยชนอยางยิ่งใน

การนํามาพิจารณาปรับใชในประเทศเราหลายเรื่องอาทิเชน การออกกฎเกณฑบังคับใหตองมีการบํารุงรักษา

รถยนตเพ่ือไมใหปลอยควันพิษ การออกขอบัญญัติการควบคุมการจราจร การสนับสนุนผลิตรถยนตขนาดเล็ก

ที่มีความเร็วไมมากใชพลังงานสะอาดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่ประสบความสําเร็จไดรับการตอบรับจาก

สังคมเกินเปาหมาย การสงเสริมผูขับขี่ยานพาหนะที่มีคุณภาพมีระเบียบวินัยและใชรถดวยความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม การปรับปรุงเสนทางจักรยาน การปรับปรุงระบบขนสงมวลชน การปรับปรุงระบบถนนเสนทาง
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ดวนผานตลอด bypasses เสนทางเชื่อมตอที่สอดคลองประสานกันอยางเหมาะสมกับปริมาณยานพาหนะ 

การปรับปรุงทางรวมทางแยกตาง ๆ การปลูกฝงคานิยมใสสิ่งแวดลอมในกลุมเด็กและเยาวชน เปนตน  

การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ Business Startup Promotion ณ Shizuoka Prefectural 
Government เมืองอันเปนที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจี ที่เต็มเปยมไปดวยตนทุนทางเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณมากมาย การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหัวขอนี้มีประโยชนเปนอยางมากและสอดคลองเหมาะสมกับนโยบายไทยแลนด 4.0 ของรัฐบาล
ปจจุบันที่มุงเนนเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวย เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และ
นวัตกรรม ทั้งนี้เพราะประเทศญี่ปุนมีนโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs และ Local Business มาตั้งแต
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ และนโยบาย Startup การสงเสริมการทําธุรกิจแนวใหมดวยการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการคิดคนสินคาและบริการที่มีความหลากหลายแปลกใหมอยูตลอดเวลา เปลี่ยนจากการทํามากได
นอยเปนการทํานอยแตไดผลตอบแทนมาก โดยเฉพาะจังหวัดชิสุโอกะ เปนเมืองที่เหมาะสมมากในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือนําไปปรับใชขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี ความคิดสราวสรรคและนวัตกรรม 
ตัวอยางของ Shizuoka Triangle Research Cluster ที่ไดแบงกลุมการสงเสริมวิจัยและพัฒนา (๑) Pharma 
Valley Project (๒) Food Science Hills Project (๓) Photon Valley Project นับไดวาเปนตัวอยางที่ดี
และควรคาแกการเรียนรูและพิจารณามาปรับใชกับประเทศเรา 

สุดทายคือการไปศึกษาดูงานการเตรียมความพรอมของมหานครโตเกียวที่รับไดเกียรติใหเปนเจาภาพ

จัดการแขงขันกีฬาโอลิปค และพาราสิมปคเกมส ในป คศ.๒๐๒๐ ชวงระหวางวันที่ ๒๔ กรกฎาคม –  ๙ 

สิงหาคม ๒๐๒๐ และ ๒๕ สิงหาคม –  ๖ กันยายน ๒๐๒๐ ทําใหไดเห็นการเตรียมความพรอม การวางแผน

งานที่ละเอียดรอบคอบเพ่ือรองรับนักกีฬา กองเชียรและนักทองเที่ยวจํานวนมหาศาลที่จะเดินทางมาชวง

มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญที่สุดของมวลมนุษยชาติ ประเทศญี่ปุนตั้งเปาหมายของการเปนเจาภาพในมหกรรม

กีฬาครั้งนี้ไว ๓ ประการคือ (๑.) ตองการใหทุกคนบรรลุวัตถุประสงคแหงตนทั้งนักกีฬาไดแสดงออกถึง

ศักยภาพสูงสุดของตนไดอยางเต็มที่สรางสถิติที่ควรคาแกการจดจํา กองเชียรทั้งที่เดินทางมาและไมได

เดินทางมามีความสุขสนุกสนานกับเกมสกีฬาในครั้งนี้ และใหมวลมนุษยไดตระหนักถึงพลังของกีฬาที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงโลก  (๒.) หลอมรวมมวลมนุษยชาติที่มีความแตกตางหลากหลายใหมารวมกันเปนหนึ่งเดียวมี

การแลกเปลี่ยนวัฒธรรมซึ่งกันและกัน (๓.) ทิ้งมรดกไวใหคนรุนหลังไดจดจําและกลาวขานถึงการเปนมหา

นครที่สมบูรณแบบในทุก ๆ ดาน เปนตน ความทาทายในการเปนเจาภาพครั้งนี้ของประเทศญี่ปุนที่นาสนใจ

ศึกษาและติดตามคือ ปญหาตาง ๆ ที่รุมเราหลายเรื่องกับเปาหมายและความคาดหวังที่ประเทศญี่ปุนตั้งไวนั้น

สุดทายแลวผลสรุปจะจบลงเชนไร? ทั้งนี้เพราะประเทศญี่ปุนกําลังประสบปญหาเศรษฐกิจมีหนี้สาธารณะคิด

เปนสัดสวนตอจีดีพีสูงที่สุดในโลก งบประมาณคาใชจายที่สูงมากกวา 3 พันลานดอลลารสหรัฐ และมีทีทาจะ

บานปลาย ตัวอยางการขาดทุนของเจาภาพโอลิมปคใน 
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 ๒ –  ๓ ครั้งหลังที่ผานมา เปนตน ดังนั้นเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวประเทศญี่ปุนและนครโตเกียวจึง

ทํางานอยางหนักเพ่ือพิสูจนฝมือใหชาวโลกไดรับรู มีการผนึกกําลังกันของรัฐบาลกลาง  การบริหารทองถิ่น  

และภาคเอกชน เพ่ือบริหารงบประมาณในการเปนเจาภาพครั้งนีใ้หมีประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารสัมปทาน 

ลิขสิทธิ์ กิจการกอสราง สถานที่ทองเที่ยว มรดกทางวัฒนธรรม สถานที่ทองเที่ยว สินคา บริการ และ

ผลประโยชนที่จะติดตามทั้งกอน ระหวางและหลังการจัดการแขงขันใหเกิดประโยชนสูงสุด ลวนเปนงานทา

ทายที่รอการพิสูจน แตในฐานะชาวเอเชียดวยกันเชื่อมั่นวาดวยศักยภาพของคนญี่ปุนที่เต็มเปยมไปดวยพลัง

ของความคิดสรางสรรค ความมุมานะขยันอดทน มีระเบียบวินัยสูง ตลอดจนตัวอยางของความสําเร็จในการ

เปนเจาภาพกีฬาโอลิมปดเกมส เมื่อป 2507 หรือเมื่อ 53 ปที่แลวซึ่งญี่ปุนสามารถใชพลังของกีฬาโอลิมปค 

เปนแรงขับดันสําคัญในการพัฒนาชาติจนกาวหนารุงเรืองตอเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ นาจะเปนเครื่องยืนยันได

วามหกรรมกีฬาโอลิปค และพาราสิมปคเกมส ในป คศ.๒๐๒๐ ณ มหานครโตเกียว ที่มวลมนุษยชาติรอคอย

จะยิ่งใหญและอยูในความทรงจําของชาวโลกอยางแนนอน 
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รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ 

กลุมที่ 1 

  ประเทศญี่ปุน 

ระหวางวันที่ 16 – 22 เมษายน 2560 

โดย 

กลุมปฏบิัติการ (กป.) 6 

 
1. นางศุภมาส เหล็นเรือง         ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน  กรมการพัฒนาชุมชน 

2. นายภูวนัฐ สมใจ     หัวหนาสํานักงานจังหวัดปตตานี 

3. นายพงศพีระ ชูช่ืน     นายอําเภอแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน 

4. นายธวัชชัย นามสมุทร    นายอําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

5. นายยงยุทธ สวนทอง    นายอําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 

6. นายผดุงศักดิ์ อ่ิมเอิบ    นายอําเภอนาดูน  จงัหวัดมหาสารคาม 

7. นายนิวัตน สุพจิตร    นายอําเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

8. นายวาทกานตชอแกว    พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุร ี

9. นายวันชัย จงวิริยะเจริญชัย ผูอํานวยการไฟฟาเขตบางขุนเทียน  การไฟฟานครหลวง                  

10.นายวิริยะ รามสมภพ    ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบกลาง  

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 68 

สถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศักราช 2560 
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ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 1 (กป. 6) 
Traffic and Water Polluti0n Managementณ Osaka Prefectural Government 
 
บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 
               ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายแมบทสิ่งแวดลอม เพ่ือปกปองสุขภาพของประชาชนและคุณภาพของ
สิ่งแวดลอมใหคงอยูตลอดไป โดยกฎหมายลูกในเรื่องของการควบคุมมลภาวะทางอากาศ ซึ่งเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และรถยนต และกฎหมายลูกควบคุมควันจากทอไอเสียรถยนต เปนกฎหมายวาดวยยานยนต 
              ถึงแม นครโอซากาจะมีโรงงานมากมายและปลอยควันพิษมากกวารถยนต แตเปนการปลอยขึ้น 
ในท่ีสูง แตรถยนตปลอยควันพิษในระดับพ้ืนราบ สงผลตอสุขภาพของประชาชนมากกวา ผูบริหารของนครโอ
ซากา  จึงใหความสําคัญตอการแกไขปญหาจราจรอยางจรงิจังในทุกมิติอยางรอบดาน โดยมี ๗ กลยุทธ คือ  
๑. สนับสนุนใหประชาชนใชรถยนตรุนใหมที่ไมปลอยมลพิษ และสอนการบํารุงดูแลรักษารถยนตเกาใหอยู
สภาพด ี
               ๒. กําหนดพ้ืนที่และเวลาใหเหมาะสมกับรถยนตในแตละประเภท เชน เวลาเรงดวน จะหาม
รถบรรทุก  เปนตน และจัดการระบบจราจรใหม ใหไหลลื่นตลอดแนวถนนเสนเดียวกัน 
              ๓. สงเสริมการใชรถยนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ิมขึ้นไมนอยกวา รอยละ ๕๐ ในป ค.ศ. ๒๐๒๐ 
              ๔. รณรงคการใชรถยนตแบบถูกวิธี ที่ไมใหเกิดควันพิษ 
              ๕. ออกกฎเกณฑใหเอ้ือตอการบริหารจัดการระบบจราจร 
๖. จัดสรางถนนวงแหวน เพื่อจัดระบบการจราจรใหไหลลื่น 
               ๗. ปรับทัศนคติของประชาชนใหตระหนักถึงผลรายของควันพิษจากรถยนต โดยเผยแพรทางสื่อ
ทุกชองทาง รวมท้ังการจัดเวทีสนทนาของเด็กนักเรียนในทุกระดับ 
ผลการดําเนินงาน ป 2017 
              - ป ค.ศ. ๑๙๖๕ นครโอซากา มีมลภาวะทางอากาศมาก จนไมสามารถมองเห็นปราสาทโอซากา 
- แตในป ค.ศ. ๒๐๐๔ สามารถมองเห็นปราสาทโอซากา ไดอยางชัดเจน 
              - ป ค.ศ. ๒๐๑๗ (วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐) คณะนักศึกษา นปส. รุนที่ ๖๘ ไดมาศึกษาดูงาน พบวา 
นครโอซากา ปราศจากมลภาวะทางอากาศจากรถยนต ไมมีกลิ่น และไมมีควันจากทอไอเสียรถยนต 
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ปจจัยของความสําเร็จที่สําคัญ เกิดจากจุดแข็งของประชาชนชาวญี่ปุน ที่มีวินัย รักษาความสะอาด ซื่อสัตย 
อดทน และเชื่อฟง/ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบกฎเกณฑของบานเมือง และเชื่อผูนํา 
                ๑ –  ๒ วัน ที่คณะศึกษา นปส. รุนที่ ๖๘ อยูในนครโอซากา ไดเห็นบานเมืองที่สะอาด เปน
ระเบียบเรียบรอย บนถนนและในแมน้ํา/ลําคลอง ไมมีขยะใหเห็นเลย สะอาดมากๆ 
                ทั้งหมดนี้ เกิดจากการปลูกฝงคานิยมที่ดีมาตั้งแตวัยเด็กของชาวญี่ปุน ใหเปนคนที่สามารถอยูได
ดวยตนเอง มีวินัย รักษาความสะอาด ขยัน ซื่อสัตย อดทน และปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท 
 



๗๘ 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 2 (กป. 6) 
Promotion of Local  Businessand Business Startup 

ณ Shizuoka Prefectural Government 
 
บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 
               จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุน ตั้งอยูบนเกาะฮันชู เปนจังหวัดที่เปนที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเปน
ภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเปนสัญญลักษณของประเทศญี่ปุนดวย นอกจากนี้จังหวัดชิซูโอกะ ยังมี
ชื่อเสียงของการปลูกชาเขียวที่ดีท่ีสุดในญี่ปุนดวย  
 

                จังหวัดชิซูโอกะ มีพ้ืนที่ตามแนวชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก ดานตะวันตกมีพ้ืนที่ไปถึงเทือกเขาแอลป
ของญี่ปุน โดยแบงการปกครองออกเปน ๒๓ เมือง 
               ในการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดชิซูโอกะ แบงออกเปน ๓ ภาค 

 โซนภาคตะวันออก เนนเรื่องผลิตภัณฑยา 
 โซนภาคกลาง เนนวิทยาศาสตรการอาหาร 
 โซนภาคตะวันตก เนนอิเล็กทรอนิกส 

 

                ซึ่งในการบริหารจังหวัดชิซูโอกะนั้น  คณะผูบริหารนําโดยผูวาการจังหวัดชิซูโอกะ ไดเนนเรื่อง
การพัฒนาคนเปนสําคัญ โดยใชสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยตางๆ และรวมมือกับประเทศตาง ๆ ดวย 
               การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต จะเนนใน ๒ เรื่อง คือ  
๑. นวัตกรรมการเกษตรแบบเปด ไดแก เรื่องพันธุกรรม การตัดตอยีนส เกษตรที่ใชพ้ืนที่นอย           เกษตร
ปลอดภัย และการทําสารอาหาร เปนตน  
               ๒. การทําไฟเบอรจากซากพืช และซากสัตว มาทดแทนพลาสติก 
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
                ถึงแมจังหวัดชิซูโอกะ จะมีความกาวหนาในหลายเรื่อง และประชาชนชาวญี่ปุนเปนพลเมืองที่มี
คุณภาพของโลก แตในการพัฒนาก็พบวา จังหวัดชิซูโอกะ ยังมีคนยากจน และความเหลื่อมล้ําในเรื่องของ
รายไดอยู เนื่องจาก คาของชีพสูง จึงทําใหเปนปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชนยากจน 
                 ซึ่งในชวง ๑๐ ปที่ผานมา เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดชิซูโอกะ ถือวายังไมดีนัก จึงเปนความ
ทาทาย   ของคณะผูบริหาร ที่จะตองขับเคลื่อนจังหวัดชิซูโอกะใหมีความกาวหนา เพื่อนําพาใหประชาชนชาว
ชิซูโอกะ ทุกคนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน “แบบยั่งยืน” และปลอดคนยากจนในที่สุด 
 
 
 

 



๗๙ 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 3 (กป. 6) 
Tokyo Olympic 2020 Project Planning 

ณ Tokyo Municipalty, Shinjuku, Tokyo  

 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน  
                มหานครโตเกียว ประเทศญ่ีปุน เปนมหานครใหญแหงหนึ่งของโลก ที่มีผูวาการมหานคร เปน

สุภาพสตรี    มีนามวา โคอิเกะ 

     มหานครโตเกียว จะเปนเจาภาพกีฬาโอลิมปค ป 2020 ระหวางวันที่ 24 กรกฎาคม – 9 
สิงหาคม 2563 และกีฬาโอลิมปคคนพิการ ระหวางวันที่ 25 สิงหาคม – 6 กันยายน 2563 

                ประเทศญี่ปุน เคยเปนเจาภาพกีฬาโอลิมปค มาแลว ในป ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) 

การจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปค โตเกียว 2020(Tokyo2020 Olympic and Paralympic Games)จะ
เปนครั้งแรกของโลกที่จัดข้ึนในชวงฤดูรอน(ที่ผานมาทุกครั้งจัดในชวงฤดูหนาว) และจัดการแขงขันกีฬาโอ

ลิมปค 

คนพิการ ตอเลยใน 2 สัปดาห ซึ่งท่ีผานมา จะเวนชวงเปนเวลานานมากกวานี้ 
 Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Gamesครั้งนี้ จะใชงบประมาณ 150,000 ลาน

เยน(ประมาณ 50,000 ลานบาท)ซึ่งตองรวมกัน 3 สวน คือ จากรัฐบาลกลาง มหานครโตเกียว และ

คณะกรรมการจัดการ Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Gamesซึ่งในขณะนี้ยังไมมีความชัดเจน
ในเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการ  

แนวคิดในการจัด Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Gamesมี 3 ประการ คือ 

1. จัดแลวใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ 
2. ประชาชนชาวญี่ปุน และคนท้ังโลกเขามามีสวนรวม มีความประทับใจและจดจําไปตลอด 

3. บริหารจัดการเรื่องเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเภทกีฬา Olympic ที่แขงขัน มีทั้งหมด 33 ประเภท และกีฬา Paralympic ที่แขงขัน มี
ทั้งหมด 22 ประเภท 

 

 
 

 

 
 

 



๘๐ 

 

       ตราสัญลักษณ Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Gamesคือ รูปพัดสีน้ําเงิน 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                อาสาสมัคร ที่จะเชิญชวนใหมาชวยงานครั้งนี้ ประมาณ 90,000 คน ท้ังงานท่ัวไปและงานใน

สนามกีฬา 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

     การจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปค โตเกียว 2020 ถือเปนกีฬาของมวลมนุษยชาติ ประเทศญี่ปุน                    
เปนประเทศท่ีมีความพรอม มีศักยภาพในทุก ๆ ดาน และที่สําคัญประชาชนชาวญี่ปุนมีคุณภาพ มีระเบียบ

วินัย มีความซ่ือสัตย บานเมืองมีความเปนระเบียบเรียบรอย ไรมลพิษ และอากาศเย็นสบาย จะสามารถ

จัดการแขงขันกีฬา Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Gamesในครั้งนี้ไดอยางสมบูรณแบบและ
ประทับใจชาวโลกอยางแนนอน  

แตมีขอควรระวัง 2 ประการที่ตองเตรียมพรอมรับมือ คือ ปญหาแผนดินไหวแบบรุนแรง/สึนาม ิและภัย

จากการโจมตีของเกาหลีเหนือ 
    

 

 
 

 



๘๑ 

 

บทสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการศึกษาดูงานประเทศญ่ีปุน (กป. 6) 

การศึกษาดูงานประเทศญี่ปุน ณ เมืองโอซากา เกียวโต ชิซูโอกะ และมหานครโตเกียว ในภาพรวมถือวาได
ประโยชนเปนอยางมาก ที่ทําใหไดเห็นและรับรูบานเมืองของประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนแบบอยางท่ีดี  

1. ประชาชน  ในทุกเมืองท่ีพบเห็น ขยัน มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท  

และกฎหมายของบานเมือง มีความตรงตอเวลา และใชเวลาในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ในสถานที่
ราชการไมมีการนั่งจับกลุมคุยกัน/กินอาหาร และไมมีมุมอาหารแบบสถานท่ีราชการของไทย 

2. สิ่งแวดลอม ในทุกเมืองมีสภาพแวดลอมท่ีสะอาดตา เปนระเบียบเรียบรอย บนถนนไมมีขยะ  

ไมมีการตั้งถังขยะบนฟุตบาทริมถนน ในแนน้ําลําคลองไมมีขยะหรือเศษสวะใด ๆ รถยนตไมปลอยควันพิษ/
ควันดํา เครื่องยนตไมมีเสียงดังรําคาญ รถทุกคันสะอาดสะอาน(คนญี่ปุน ชอบความสะอาด จะไมปลอยใหรถ

สกปรก) มีตนไมและไมดอกท่ีสวยงามนามอง นาถายภาพ ทุกเมืองนาอยู และมีอากาศเย็นสบาย 

3. การคมนาคม/การจราจร ในทุกเมืองมีการบริหารจัดการการจราจรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ถนนทุกเสน จะไมมีรถจอดริมถนน ไมมีการใชถนนมาทําการคาขาย/ซอมรถ/ทําธุรกิจใด ๆ เหมือนประเทศ

ไทย ถนนทุกเสนจึงมีพ้ืนที่ 100 % ใหรถวิ่ง  รถทุกคันที่วิ่งเครื่องยนตไมมีเสียงดังรําคาญ ไมมีควันพิษ/ควัน

ดําเหมือนประเทศไทย คนญี่ปุนจะซื้อรถยนตไดตองมีที่จอดทั้งที่บานและที่ทํางานจึงจะสามารถซื้อได การได
ใบขับขี่รถยนตของคนญี่ปุนถือเปนเรื่องที่ยากมาก เมื่อไดมาแลวทุกคนจึงตองพยายามรักษาไว โดยไมทําผิด

กฎจราจร 

   การแกไขปญหาจราจร ปญหาควันพิษของเมืองโอซากา ทําไดอยางมีประสิทธิภาพแบบเปน
ขั้นเปนตอน โดยใชผลการศึกษาและการจัดเก็บขอมูลจราจร มีการกําหนดพ้ืนที่และเวลาใหรถบรรทุกวิ่ง 

รวมทั้งมีการพัฒนารถรุนใหม ๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนหมั่นดูแลรักษา

รถของตนเองใหอยูในสภาพที่ด ี
     4. การบริหารจัดการ  ในทุกเมืองที่ไปศึกษาดูงานมีการบริหารจัดการที่ดีในเกือบทุก ๆ เรื่อง 

จึงทําใหในภาพรวมของประเทศญี่ปุน และประชาชนชาวญี่ปุนมีคุณภาพ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการการ

ทองเที่ยว การพัฒนาสินคาและบรรจุภัณฑตาง ๆ ที่สวยงาม(เฉพาะเรื่องหองน้ํา/โถสวม มีการพัฒนาอยาง
มากมาย เปนที่ถูกใจของทุกคน) มีการใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัด และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  โดย

คํานึงถึงลูกคา สังคม และสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ 

  ในทุกเมืองที่ไดไปศึกษาดูงาน แทบไมเห็นตํารวจบนถนนเลยแมแตคนเดียว ซึ่งตางจากประเทศ
ไทย ท่ีมีตํารวจตามถนนในเขตเมืองมากมาย แตปญหาตาง ๆ ของเรากลับมีมาก ซึ่งตางกับประเทศญี่ปุน บน

ทองถนนหลายรอยกิโลเมตร จากเมืองโอซากา ไปเกียวโต ไปชิซูโอกะ และไปมหานครโตเกียว ไมไดพบเห็น

อุบัติเหตุบนทองถนนเลย 
ทุกอยางในบานเมืองของประเทศญี่ปุนดําเนินไปแบบอัตโนมัติ ประชาชนทุกคนรูหนาที่ มีวินัย และไมเอา

เปรียบสังคม บานเมืองของญี่ปุนจึงนาอยู 



 

  บทสรุป ปญหาทุกอยางท่ีเกิดข้ึน ลวนเกิดจากมนุษยทั้งสิ้น เหตุที่

ผูคนนารัก เพราะประชาชนมีวินัย ซื่อสัตย ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด ไมเห็นแกตัว และไมเอาเปรียบ
สังคม  

                   ฉะนั้น การแกไขปญหาและพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ตองแกที่คน โดยตองปลูกฝงคานิยมอันพึง

ประสงคใหแกคนไทยและเด็กไทย ถึงแมจะตองใชเวลา 
วางรากฐานเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาที่ตนเหตุอยางแทจริง

ปญหาทุกอยางท่ีเกิดข้ึน ลวนเกิดจากมนุษยทั้งสิ้น เหตุที่ประเทศญี่ปุนมีบานเมืองที่นาอยู  

ผูคนนารัก เพราะประชาชนมีวินัย ซื่อสัตย ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด ไมเห็นแกตัว และไมเอาเปรียบ

ฉะนั้น การแกไขปญหาและพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ตองแกที่คน โดยตองปลูกฝงคานิยมอันพึง

กคนไทยและเด็กไทย ถึงแมจะตองใชเวลา 50 ป หรือ 100 ป ก็ตองทํา เพราะเปนการ
วางรากฐานเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาที่ตนเหตุอยางแทจริง 

 

 

 

 

 

 

กป.๖ 

๘๒ 

ประเทศญี่ปุนมีบานเมืองที่นาอยู  

ผูคนนารัก เพราะประชาชนมีวินัย ซื่อสัตย ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด ไมเห็นแกตัว และไมเอาเปรียบ

ฉะนั้น การแกไขปญหาและพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ตองแกที่คน โดยตองปลูกฝงคานิยมอันพึง

ป ก็ตองทํา เพราะเปนการ



๘๓ 

 

 

รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ 

กลุมที่ 1 

                                       ประเทศญี่ปุน 

ระหวางวันที่ 16 – 22 เมษายน 2560 

โดย 

กลุมปฏบิัติการ (กป.) 7 

 
1.นางวัลภา  เดชากิจไพศาล  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสกลนคร  

2. นายศุภศิษย  กอเจริญยศ หัวหนาสํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด  

3. นายสกุลดํารงเกียรติกุล นายอําเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 

4. นายยุทธนาพิทยานันทกุล นายอําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม   

5. นายพงศเทพ ประทุมสุวรรณ นายอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง   

6. นายนพดล  จอมเพชร  นายอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ   

7. นายชัยสิทธิ์  ชัยสัมฤทธิ์ผล   นายอําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ  

8. นายทวี  ไขแกว   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. นายวิญู  สิงหเสม  ทองถ่ินจังหวัดยะลา 

10.นายศุภชัย  เอกอุน    ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

    เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 68 

สถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศักราช 2560 



๘๔ 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 1 (กป. 7) 
Traffic and Pollution Management  ณ Osaka Prefectural Government 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

 การควบคุมสิ่งแวดลอมในอากาศ ของเมืองโอซากา นั้นจะมีสวนงานที่ดูแลโดยเฉพาะในดานตางๆ ของ

สิ่งแวดลอม การเกษตร การปาไม  การจราจร และประมง  

 มีกฎหมาย และการควบคุมพ้ืนฐานดานสิ่งแวดลอม ๒ แบบ 

 ๑.กฎหมายควบคุมมลภาวะทางอากาศ ในการที่จะควบคุมแหลงกําเนิดโดยเฉพาะที่โรงงาน และรถยนต 

 ๒.การควบคุมการปลอยกาซไนโตรเจนออกไซด(NOx / PM)  เชน การสงเสริมการใชรถยนตประหยัด

การปรับปรุงการขนสงใหมีประสิทธิภาพไมวาจะเปนถนนที่เปนเครือขายพรอมวงแหวน ทางดวนและการควบคุม

ความเร็วของรถยนต เปนตน        ก ฎ ห ม า ย 

และการควบคุมที่ญี่ปุน มุงเนนที่จะปองกันสุขภาพของประชาชน และที่อยูอาศัยมีความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอมที่ด ี

  และในประเทศญี่ปุนคนจะใหญกวารถ เชน ถาแยกใดไมมีไฟแดงแตเมื่อเห็นคนจะขามถนนรถยนต

จะตองจอดใหคนขามถนนไปกอน อีกท้ังมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังโยไมมีการทุจริต และประชาชน

ทั่วไปมีการปฏิบัติตาม  

 อีกทั้งเครื่องหมายจราจรจะเดนชัดมาก โดยมีการปฏิบัติงานบนถนนจะมีการทํางานดวยความปลอดภัย

เปนไปตามมาตรฐานทุกอยาง เชน ปายเตือนคนทํางาน การสวมใสชุดปฏิบัติงาน เปนตน  

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 จะเห็นวาทางรัฐบาลญี่ปุน และการปกครองทองถิ่นมีความมุงมั่นและมองความปลอดภัยของประชาชน 

ใหอยูในสภาวะแวดลอมและอากาศที่ดี มีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง และประชาชนมีการปฏิบัติตามอยาง

เครงครัดมีวินัยดีมาก ดังนั้นอยากเสนอใหประเทศไทยไดมีการปลูกฝงวินัยใหเด็กๆ อยางจริงจังโดยอาจจะ

กําหนดใหเปนเกณฑชี้วัด(KPI) เพ่ือวัดผูบริหารการศึกษาหรือครูประจําชั้นในสถาบันการศึกษาทุกแหง ในสวน

ของสาธารณะนั้นก็ใหบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ซึ่งอาจจะโอนหนวยงานตํารวจมาอยูที่โครงสรางการ

บริหารงานของทองถิ่น เพ่ือใหการทํางาน/ควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ     



๘๕ 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 2 (กป. 7) 
Business Startup Promotion  ณ Shizuoka Prefectural Government 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

 จะเนนพัฒนาคน ในสวนของภาคการผลิตจะมีโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการนํา

ผลงานวิจัยมาใชและดําเนินการตอ 

 นวัตรกรรมการเกษตร ในเมืองนี้จะมีพ้ืนที่เพาะปลูกนอย แตเปาหมายดานผลผลิตจะตองมาก ทั้งนี้

ไดมีการมองอนาคตในเรื่องของอาหารจะตองเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งพลาสติกตอไป จะไมจะมีการรณรงคเลิก

ใช แลวหันไปใชวัสดุที่ยอยสลายได 

 ลักษณะที่ตั้งเปนทะเลดานหนา ภูเขาดานหลัง จึงมีภูมิอากาศที่เหมาะกับการปลูกชา ซึ่งชาเขียวที่นี่

เปนชาที่มีรสชาติดีท่ีสุดของญี่ปุน คนญ่ีปุนเองก็อยากอยูเมืองนี้เพราะหนาหนาวอากาศไมหนาวมาก หนารอน

ก็ไมรอนมาก ที่เมืองนี้จึงมีธุรกิจเก่ียวกับชาเขียว เชน มี tea museum,มีถนนน้ําชา , มีการจําหนายชาผง

และใบชา  

 อีกท้ังเมืองนี้มีภูเขาไฟฟูจี ที่สวยงาม เหมาะแกการดําเนินการธุรกิจเก่ียวกับสุขภาพ ทองเที่ยวไรชา 

ซึ่งเปนจุดสําคัญที่จะตองไปชมใหไดหากไปเมืองนี้ ถือเปนจุดเริ่มตนธุรกิจอีกหลายๆ อยางดวยกัน 

ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

 ที่เมืองชิซูโอกะนี้ เปนเมืองที่ดึงเอาศักยภาพของภูมิประเทศของเมืองมาเปนจุดขาย ไมวาจะเปน

สภาพอากาศ ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจี ออกมาเปนจุดเริ่มตนของธุรกิจ/อุตสาหกรรมไดเปนอยางดีมีการ

ประชาสัมพันธตามสื่อ Internet แตอยางไรก็แลวแต ควรจัดโซนนิ่งในสวนของผลิตภัณฑ เชน โซนสุภาพ 

โซนไรชาเขียว โซนผลิตภัณฑจากชาเขียวเปนตน 

 

 

 

 



๘๖ 

 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 3 (กป. 7) 
Tokyo Olympic 2020 Project Planning  ณ Tokyo Municipality, Shinjuku, Tokyo 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

 การจัดกีฬาโอลิมปค และพาราริมปค ฤดูรอนในป ๒๐๒๐ ของกรุงโตเกียวนายกรัฐมนตรีของญี่ปุนเปน

ผูรับมอบธงจากกรุงริโอเดอจานิโอ ประเทศบราซิลดวยตนเองทําใหเห็นภาวะผูนําพรอมความสําเร็จ ที่มองเห็น

แลวบางสวนในอนาคต เพราะเขามองวาการจัดครั้งนี้จะเปนประวัติศาสตรและตํานานไปตลอดเพ่ือลูกหลานและ

อนาคตของประเทศ  เชน การจัดครั้งนี้มีเวลาการจัดพาราลิมปค หลังจากจัดโอลิมปค เพียง ๒ อาทิตย อีกท้ัง

เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจที่ซบเซาลงตั้งแตป ๑๙๗๖  

 การประชาสัมพันธการจัดครั้งนี้ มีการจัดจัดอีเวนทมาอยางตอเนื่องกอนถึงป๒๐๒๐ เชน นํานักกีฬาคน

พิการมาแขงขันกัน ทั้งภายในประเทศและจากประเทศตางๆ 

 เนื่องจากการจัดงานครั้งนี้ใชงบประมาณจํานวนมาก แตทางผูบริหารกรุงโตเกียวจัดโครงสรางการ

บริหาร โดยมีการจัดการประชุมกันเพ่ือพิจารณาวางานที่เกิดขึ้นใหมเปนหนาที่ของหนวยงานใดก็จะใหหนวยงาน

นั้นรับผิดชอบเรื่องงบประมาณไป เนื่องจากหลังกอสรางเสร็จหนวยงานนั้นก็จะเปนผูดูแลตอไป เชน สนามกีฬา

กลางก็จะเปนของรัฐบาลกลาง เปนตน ซึ่งจะมี ๓ สวนงาน ไดแก รัฐบาล นครโตเกียว และคณะกรรมการ  

 ในสวนของบุคลากรในการอํานวยความสะดวกตางๆ เชน แนะนําเสนทาง จะใชอาสาสมัคร ซึ่งจะไมได

รับคาจางแตมีขาว/น้ํากิน ประมาณถึง ๙๐,๐๐๐ คน (บราซิลใช ๕๐,๐๐๐คน) 

 เมื่อการแขงขันสิ้นสุดลง ในสวนของที่พักนักกีฬาก็จะนําไปใหเชาหรือขาย ในสงนบริเวณรอบๆ ที่เปนที่

เปลาก็จะนําไปสรางบานเพ่ือขายใหกับประชาชนตอไป 

ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

 การจัดงานยิ่งใหญแบบนี้ประเทศญ่ีปุน โดยเฉพาะนครโตเกียวมี โครงสรางพ้ืนฐานที่สมบูรณแบบทุกๆ

ดาน เชน ระบบรถไฟฟา ระบบรถราง ถนน ระบบไฟฟา น้ําประปา  เทคโนโลยี เปนตน เปนทุนเดิมที่ดีอยูแลว 

 ผูบริหารจากรัฐบาลกลาง และนครโตเกียวมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือมุงสูเปาหมายความสําเร็จ

ของงานเพ่ือเปนประวัติศสาสตรอยางจริงจัง แตอาสาสมัครท่ีเปนประชาชนญี่ปุนเองคงตองมีการฝกพูดภาษา



๘๗ 

 

อ่ืนๆ นอกเหนือจากภาษาญี่ปุน ตั้งแตเริ่มตนหลังจากรับสมคัรอาสาสมัครไดแลว ตองใชเวลาพอสมควร อีกทั้งอา

สมัครที่มาจากเมืองอ่ืนที่มาชวยครั้งนี้อาจตองเตรียมที่พักใหดวย 

บทสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการศึกษาดูงานประเทศญ่ีปุน (กป. 7) 

 

 จากการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุนในครั้งนี้ไดรับประโยชนอยางมาก เพราะในลักษณะของรูปรางที่

เทาคนไทย แตสภาพภูมิประเทศที่เปนเกาะ และอยูนทวีปเอเชีย แตทําไมประเทศญี่ปุน จึงมีการพัฒนาการใน

หลายๆ ดานไมนอยไปกวาประเทศมหาอํานาจทวีปอื่น จะไดรับคําตอบในดานตางๆ ดังนี้ 

 คน เปนหัวใจหลักของประเทศญ่ีปุน เพราะมีวินัยมากๆ ไมวาจะเปนเด็ก หรือผูใหญ 

 คน ยอมรับและปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ ที่ออกมาบังคับใช 

 คน ดูแลวทํางานเครียด/แขงขันสูง รัฐหรือทองถิ่นควรจัดมีมุมทําลายความเครียดเปนสาธารณะ

มากๆ 

 รัฐ/ทองถ่ิน มุงม่ันที่จะสรางความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน และ

มองอนาคตของประเทศเปนสําคัญ โดยคนหาศักยภาพของทองถิ่นออกมาไดอยางดี 

 โครงสรางพ้ืนฐาน ไดวางรากฐานประเทศไดดีมากไมวาจะเปน ถนน รถยนต รถไฟ สนามบิน เปนตน 

 เทคโนโลยี มีการนําผลงานวิจัย นวัตรกรรมใหมๆ จากมหาวิทยาลัย ออกมาตอยอดเปนผลิตภัณฑ 

สรางความสะดวกสบายใหกับประชาชน เชน หุนยนตทํางานแทนคน เปนตน   

 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ อยากใหหลักสูตรไดนํานักศีกษา นปส. ไดไปกิน นอน กับครอบครัวชาวญี่ปุน

เหมือนลงพ้ืนที่ในเมืองไทยดวย  

 

 

 

 

 



๘๘ 

 

 

รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ 

กลุมที่ 2 

ประเทศญี่ปุน 

ระหวางวันที่ 16 – 22 เมษายน 2560 

โดย 

กลุมปฏบิัติการ (กป.) 8 

1. นางสาวรัชน ี เพชรสม เกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท 

2. นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา หัวหนาสํานักงานจังหวัดกระบี ่

3. นายกลาณรงค ยุติธรรม นายอําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธาน ี

4. นายปกรณ กรรณวัลลี นายอําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุร ี

5. นายโยธิน ประสงคความดี นายอําเภอแมทา   จังหวัดลําพูน 

6.นายกกชัย  ฉายรัศมีกุล นายอําเภอทาชาง  จังหวัดสิงหบุรี 

7. นายกิติพงษ   แยมมี นายอําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี 

8. นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  และระบบขอมูล  กรมการปกครอง 

9. นายพิชัย เสริมสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธาน ี

10. นายนรินทร ประทวนชัย ผูอํานวยการสวนประสานโครงการระราชดําริและ 

  กิจการพิเศษ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 68 

สถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย    

พุทธศักราช  2560 



๘๙ 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 1 (กป. 8) 
ศึกษาดูงานที่ ศูนยบริหารจัดการภัยพิบัติจังหวัด Hyogo ประเทศญี่ปุน 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

 ประเทศญี่ปุน เปนประเทศที่ไดรับผลกระทบจากภาคพิบัติตางๆ เชน แผนดินไหว ดินถลม 

พายุ ไตฝุน ทอนาโด ฝนตกหนักในฤดูฝนในทองถิ่น น้ําทวมจากคลื่นกระแสน้ํา ภูเขาไฟระเบิด การติดเชื้อ

จากโรคบางชนิดตลอดจนเกิดจากอุบัติเหตุขนาดใหญ เปนตน 

 ในป ค.ศ. 1995 ไดเกิดแผนดินไหว ชื่อวา”Hanshin-Awaji” เมื่อเวลา 05.46 am. ของ

วันที่ 17 มกราคม 1995 ศนูยกลางของแผนดินไหวอยูตอนเหนือของเกาะ Awaji ทางใตของเมือง Hyogo 

ขนาดความแรงของแผนดินไหว 7.3 Richer มีผูเสียชีวิต 6,437 คน สูญหาย 3 คน บานเรือนเสียหายทั้ง

หลัง 249 หลัง และเสียหายบางสวน 180 หลัง คิดเปนมูลคาความเสียหาย 100 ลานดอนลา(คิดเปน 50 

% ของ GDP เมือง Hyogo) โดยมศีูนยบริหารจดัการภยัพิบัติ Hyogo เปนหนวยงานรบัผิดชอบในการวางแผนและบริหาร 

มาตรการในการฟนฟู 

วิสัยทัศน : สรางสังคมที่รื่นรมยทําใหประชาชนและสังคมอยูรวมกันกับธรรมชาติ 

ปรัชญาพ้ืนฐาน : ฟนฟูดวยความคิดสรางสรรค 

ระยะเวลาในการฟนฟู : กรกฎาคม ค.ศ. 1995 และเสร็จสมบูรณในป ค.ศ.2005 

โครงการและงบประมาณดําเนินการฟนฟ ู

แผนงาน มีโครงการ 660 โครงการ งบประมาณ 17 ลานลานเยน 

การดําเนินงาน มีโครงการ 358 โครงการ ใชงบประมาณ 16.3 ลานลานเยน ประกอบดวย  

1. งบจากรัฐบาลกลาง  6.098  ลานลานเยน 

2. งบของจังหวัด         2.296  ลานลานเยน 

3. เทศบาล  2.905  ลานลานเยน 

4. กองทุนฟนฟู    350  ลานเยน 

5. บริษัมมหาชน  3.028  ลานลานเยน 

6. บริษัทเอกชน  1.623  ลานลานเยน 

 



๙๐ 

 

ระบบส่ังการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศญี่ปุน 

ระดับชาติ นายกรัฐมนตรีผานสภาศูนยบริหารจัดการภัยพิบัติ 

ระดับจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด เชน จังหวัด Hyogo โดยการประชุมคณะกรรมการภัยพิบัติ

จังหวัดที่ไดรับการแตงตั้ง 

ระดับเทศบาล นายกเทศบาลของเมือง คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมือง 

ประชาชน แผนการจัดการภัยพิบัติชองชุมชน  

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 การแกไขปญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติจะตองมีขอมูลสถิติของภัยตางๆที่เกิดขึ้น เพ่ือนํามา

ศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดตลอดจนชวงเวลา เพ่ือหาทางปองกัน หากไมสามารถปองกันภัยที่จะเกิดขื้นได ก็

จะตองศึกษาและเรียนรูวาจะอยูกับภัยธรรมชาตินั้นอยางไร อยางเชนที่คนญี่ปุน ประสบกับปญหาภัยพิบัติ

ตลอดเวลา แตก็ไมยอทอที่จะเผชิญกับภัยตางๆ สิ่งหนึ่งท่ีไดจากการศึกษาดูงานคือ ประชาชนของประเทศ

ญี่ปุนมีระเบียบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด เมื่อเกิดภัยพิบัติก็จะบรรเทาความเสียหายใหไดรับผลกระทบ

นอยที่สุด  

 

 

 

 

 

 

  



๙๑ 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 2 (กป. 8) 
Business Startup Promotionณ Shizuoka Prefectural Government 

บทวิเคราะหขอมูลจากการดูงาน 

๑) จังหวัดชิซึโอกะ เปนจังหวัดที่ประชาชนมีรายไดตอหัวสูงเปนลําดับ ๓ ของประเทศญ่ีปุน มี GDP 

ประมาณ 186.4 billion US dollars  

๒) จังหวัดชิซึโอกะ เปนจังหวัดที่มีความพรอมทั้งทางดานอุตสาหกรรม(เปนแหลงผลิตมอเตอรไซด 

เปยโน ที่มากที่สุดในประเทศญี่ปุน)ดานการทองเท่ียว(มีโรงแรมแบบเรียวกังภูเขาไฟฟูจิซึ่งไดข้ึนทะเบียนพ้ืนที่
โดยรอบเปนมรดกโลก)  และดานการเกษตร ปาไม และประมง ( เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญของ
ประเทศญี่ปุน คือ ชาเขียว เมลอน ไมดอก เปนตน นอกจากนั้นเปนแหลงจับปลาที่มากที่สุดในประเทศ) 

 ๓) นโยบายที่เนนในสวนของเอเชียตะวันออก คือ การสงเสริมใหมีการเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียว การ

เพ่ิมข้ึนทางเศรษฐกิจ(สินคาและการลงทุน) และการสงเสริมในเรื่องของการและเปลี่ยนดานการศึกษาและ

วัฒนธรรม โดยมีคูคาที่สําคัญคือ จีน เกาหลี มองโกเลีย ไตหวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต และ สหรัฐอเมริกา 

 ๔) นโยบายดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัดชิซึโอกะ มี ๓ ดาน คือ 

  (๑) Pharma Valley Project ทําใหชิซึโอกะเปนศูนยกลางดานยา โดยจะสงเสริมไปใน

ระดับ World class ทั้งนี้จะเนนทั้งทางดานวิจัย และพัฒนาจากการผลิตยาทีใ่ชเพ่ือการรักษาเปนยาใน

ลักษณะที่ชวยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปาหมายคือจะทําใหผลิตยาและเครื่องมือทางการแพทยเปนอันดับหนึ่ง

ของประเทศ ทั้งนี้จะมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสงเสริมใหเกิดการเพ่ิมขึ้นของผูผลิตรายใหม/เกิด

ผลิตภัณฑใหมๆ 

  (๒) Food Science Hills Project เนื่องจากจังหวัดนี้เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ 

ดังนั้นจึงสนับสนุนใหมีการวิจัยหลาย ๆดานเชน ในเรื่องของอาหาร (GABA) เครื่องสําอาง อาหารสัตวเปนตน  

  (๓) Photon Valley Project ทําเปนhubในการวิจัยดานพลังงานของแสงที่มีการเคลื่อนที่

โดยมีการวิจัยเครื่องมือนําทางสําหรับกลองท่ีใชในการผาตัด เปนตน 

 

 

 



๙๒ 

 

 ๕) ทิศทางการพัฒนาในอนาคต 

  (๑) AOI (Agri Open Innovation Project) สรางศูนยวิจัยทางดานการเกษตรเพ่ือการ

พัฒนาใหเกิดพันธุใหม ๆ ที่หลากหลาย โดยมุงไปที่การพัฒนาธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (รัฐบาลสนับสนุน

เงินทุน) นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมขอมูลการคิดคนใหม ๆ การสงเสริมใหเกิดการวิจัยและพัฒนากิจกรรม

ใหม ๆ ของ บริษัทเอกชนดวย 

  (๒) Fujinokuni CNF Project การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ที่เนนการใชเสนใยจาก

ตนไมผลิตเปนสินคานาโน มีน้ําหนักเบา เปนตน 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 ในการพัฒนาของจังหวัดวาเริ่มจากสิ่งที่มีกอนและทําไปเปนขั้นตอนของการพัฒนา มุงเนนการ

พัฒนาจุดท่ีสําคัญ ๆ ไมไดพัฒนาทุกอยางพรอม ๆ กัน การพัฒนาพิจารณาจากจุดแข็งที่ตนเองมี วิเคราะหสิ่ง

ตาง ๆ รอบ ๆ แลวจึงวางรูปแบบของการพัฒนา นอกจากนั้นในการทําวิจัย รัฐบาลไดสนับสนุนในทุกเรื่อง ๆ 

เชน จัดตั้งสถาบันเพ่ือการพัฒนาอยางเปนทางการ สนับสนุนเงินทุนสําหรับผูประกอบการรายใหมทําใหเกิด 

Startup ขึ้นมาก โดยรัฐบาลไดเนนในเรื่องของการวิจัยทางดานตลาดดวย เพ่ือเปนชองทางสําหรับ

ผูประกอบการรายใหม ๆ  

  



๙๓ 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 3 (กป. 8) 
Introduction of “Smart life Project” 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

ประเทศญี่ปุนประสบปญหา เปนสังคมท่ีมีผูสูงอายุเปนจํานวนมาก แตโดยเฉลี่ยแลวจะมี

ขอมูลวาผูสูงอายุเหลานั้นจะเปนคนไขติดเตียงประมาณ ๑๐ ป จากขอมูลพบวาประมาณ ๖๐ % ของคนญี่ปุน

เปนโรคที่มีสาเหตุเนื่องมาจากการใชชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนภาระคาใชจายของภาครัฐประมาณปละ ๘.๙ ลาน

ลานเยน  ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนญี่ปุนใหดียิ่งข้ึน ซึ่งมองวา

เปนสิ่งท่ีสําคัญกวาการที่มีอายุยืนยาวแตเจ็บปวย ชวยตัวเองไมได จึงไดคิดโครงการ Smart Life Project ขึ้น โดย

รวมมือกันในภาคสวนตาง ๆ ทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เปนหนวยงาน

หลักในการดําเนินการ และไดชักชวนใหหนวยงานตาง  ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเขามารวมโครงการ 

Smart Life Project มีเรื่องท่ีสนับสนุนคนเพ่ือใหมีสุขภาพดี ๔ ประการคือ 

(๑) Smart walk คือการสนับสนนุใหมีการเดินมากขึ้น กลาวคือ ปจจุบัน ผูชายญี่ปุนเดินประมาณ ๗,๗๘๘ 

กาว/วัน และ ผูหญิงเดินประมาณ ๖,๘๙๓ กาว/วนั ในการนี้ตั้งเปาหมายวาในอีก ๕ ปขางหนา (ป 

๒๐๒๒) จะให ผูชายเดินใหได ๙,๐๐๐ กาว/วัน และผูหญิงเดนิใหได ๘,๕๐๐ กาว/วนั โดยอาจจะมี

การรณรงคใหลงรถกอนถึงที่ทํางานแลวเดินออกกําลังกายมาเปนตน 

(๒) Smart Eat เพ่ิมการรับประทานผักอยางนอยวันละ ๗๐ กรัม 

(๓) Smart Breath รณรงคเลิกสูบบุหรี่ เนื่องจากภัยจากการสูบบุหรี่สงผลอยางรุนแรงถึงผูที่อยู

ใกลเคียงดวย (Second smoke) 

(๔) Smart check การตรวจสุขภาพเปนประจํา เพ่ือใหรูถึงสุขภาพของตนเอง หากพบปญหา

สุขภาพจะไดรักษาไวอยางทันทวงที 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ประเทศไทยควรนําแนวคิดของโครงการ Smart life project นี้ไปปรับใชกับประเทศไทย 

เนื่องจากประเทศไทย เริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว อีกท้ังโครงการ Smart Life เปนโครงการที่ไมไดสลับซับซอน

และใชงบประมาณมากแตอยางใด โดยกระทรวงสาธารณสุขและกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ความเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการ Smart Life นี้ เพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุของประเทศ

ไทย และสรางสังคมที่มีคุณภาพที่ดีใหกับผูสูงอายุในอนาคตตอไป 

 

 



๙๔ 

 

บทสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการศึกษาดูงานประเทศญ่ีปุน (กป. 8) 

โอซากา เกียวโต ชิซูโอกะ และโตเกียว ประเทศญ่ีปุน 

 นักศึกษาไดรับทราบบริบทของประเทศญ่ีปุนในดานประชากร สภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดลอมยุทธศาสตรเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนปญหาสําคัญของพ้ืนที่ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

แผนกินไหวที่รุนแรง กรณีเมือง Hyogo ในป 1995 จากประสบการณและการเรียนรูจากภัยขนาดใหญ 

นําไปสูการวางโครงสรางในการรับมือกับภัยขนาดใหญ มีการจัดตั้งศูนย Union of Kansai Government 

การวางโครงสรางทางการบริหาร โดยเฉพาะเมืองโอซากา มีการตั้งศูนยบริหารจัดการภัยพิบัติของเมือง 

Hyogo ซึ่งเปนศูนยในการเฝาระวังภัยพิบตัิทางธรรมชาติ ในการเตรียมความพรอมลวงหนาเพ่ือรับมือการบูร

ณาการความรวมมือของหนวยงานท่ีเก่ียวของ การจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ของชุมชน การฟนฟู เพ่ือ

กลับคืนสูสภาวะปกติใหเร็วที่สุด มีการออกแบบโครงสรางอาคารสถานที่ที่สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของ

แผนดินไหวขนาดใหญ การเตรียมความพรอมของเชื้อเพลิง วัสดุอุปกรณ เครื่องมือที่พรอมตลอดเวลา การ

อบรมใหความรูกับเจาหนาที่ในการชวยเหลือ กูภัยชวยชวีติ และพ้ืนฟู การใหความรูกับประชาชน มีการ

จัดทําแผนรับมือภัยพิบัติ รวมถึงการฝกซอมอยางเปนระบบ ซึ่งประเทศไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับภัย

พิบัติสามารถนําไปเปนแนวทางปรับใชกับพ้ืนที่ ท่ีมีความเสี่ยงกับภัยธรรมชาติในดานตางๆ  

 เมืองชิซูโอกะ เปนเมืองที่มีศักยภาพโดดเดนเนื่องจากมีสภาพธรรมชาติสวยงามเปนที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิ 

ซึ่งมีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของนกัทองเที่ยวทัว่โลก มีจุดเดนในดานการเกษตร โดยเฉพาะผลไมพืชผัก รวมถึงการประมง เมือง

ชิซูโอกะ จึงไดวางยุทธศาสตรใน 3 ดาน ภายใตจุดแข็งและเปาหมายที่จะกําหนดทิศทางการพัฒนาไปสูอนาคต ไดแก  1) การ

เปนผูนําดานเวชภัณฑ โดยกําหนดพ้ืนที่ดานตะวันตกของเมืองเปนฐานการผลติ   2) การแปรรูปดานผลิตภัณฑทางการเกษตร 

(Food Science) โดยกําหนดพ้ืนที่ตอนกลางของเมืองเปนฐานการผลติ  3) การวิจัยพัฒนาอัจฉริยะสมองกล (Photon Valley) 

กําหนดพ้ืนที่ดานตะวันตกของเมืองเปนฐานการพัฒนา  นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมสนับสนุนเศรษฐกจิ ชุมชน SME และ 

Startup โดยมีหนวยงานของรัฐบาลมีสวนในการสนับสนุนดานการใหคําปรึกษา ใหขอมูล ขอแนะนํา และสนับสนุนเงินทุน 

เพ่ือใหเกิดธุรกิจใหม  ๆ เตบิโตเกิดขึ้นไดอยางมั่นคง จะเห็นไดวาผูนําของเมืองชิซูโอกะ เปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนด

ยุทธศาสตรเชิงพ้ืนที่ ภายใตจุดแข็งและศักยภาพของเมือง ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอผูนํา ซึ่งไดมีการบริหารราชการมาอยาง

ตอเนื่อง ประชาชนยินดีและยอมรบัที่จะปฏิบัติตามนโยบายของเมือง  

 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Productivity and Health Promotion In Work Places ณ 

Ministry of Health , Labour and Welfare Tokyo ไดรับทราบปญหาการเจ็บปวยของประชาชนในวัย

ทํางาน ที่สงผลตอสมรรถนะในการปฏิบัติงานของภาครัฐและเอกชน ที่ตองสูญเสียและรับภาระคาใชจายใน

การดูแลรักษาสุขภาพ รัฐบาลจึงไดเห็นชอบแนวคิดภายใตมาตรการ Health Japan 21” ซึ่งมี 5 มาตรการ
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หลัก ไดแก การสงเสริมสุขภาพท่ีดีของประชาชน การปองกันการเกิดโรคที่ไมติดตอเรื้อรัง การดูแลรักษา

สุขภาพและการพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีดี กิจกรรมหลักที่สงเสริมใหประชาชนปฏิบัติ เชน การควบคุมการ

บริโภคอาหาร โดยเพิ่มผักผลไมในแตละมื้อ การงดสูบบุหรี่ การตรวจสุขภาพประจําป การสงเสริมใหคนออก

กําลังกาย การเคลื่อนไหวเพ่ิมมากข้ึนในสถานท่ีทํางาน โดยมีการรณรงคและสงเสริมภายใต Logo ใน

หนวยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งหนวยงานภาครัฐของไทยสามารถนําวิธีคิดและแนวทางปฏิบัติมาปรับใชใน

การสงเสริมสุขภาพของประชาชนและบุคลากรในองคกรภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของการทํางานและลด

โรคภัยไขเจ็บ และคาใชจายจากการรักษาพยาบาล  

 การศึกษาดูงาน ณ Tokyo Metropolitan Government เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุน ไดรับเปน

เจาภาพในการจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปค 2020 ซึ่งไดมอบหมายใหมหานครโตเกียว เปนเจาภาพหลัก โดย

รัฐบาลเปนผูสนับสนุน ซึ่งไดรับทราบถึงการเตรียมงานโดยในเบื้องตนมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด

แผนงานตามข้ันตอนและระยะเวลา เชน ดานการกอสรางหมูบานนักกีฬา การวางโครงขายสนามจัดการ

แขงขันที่กระจายตัวไปยังเมืองตางๆ โดยรอบ การวางโครงสรางทางการบริหาร โดยมีคณะกรรมการระดับ

ตางๆ การแสวงหาความรวมมือ โดยเฉพาะอาสาสมัครประชาชนจํานวน 90,000 คน รวมถึงการวาง

โครงขายคมนาคม ซึ่งไดมีการสื่อสารประชาสัมพันธ เพ่ือสรางการมีสวนรวมของประชาชนเปนเจาภาพ

รวมกัน ซึ่งยังคงมีปญหาในดานงบประมาณ จะตองของรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาล 

 จากขอสรุปการศึกษาดูงานในประเด็นดานตางๆ นั้นมีปจจัยหลักแหงความสําเร็จที่สําคัญคือ 

ประชาชนมีพื้นฐานของระเบียบวินัย ในการดําเนินชีวิต มีความละเอียดรอบครอบ มุงม่ัน เปนนักคิด นัก

วางแผนพัฒนา โดยเฉพาะเรื่องสําคัญที่เปนประโยชนตอประชาชนและบริการสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งอํานวยความสะดวก ปลอดภัย จนกลายเปนวัฒนธรรมของคนญี่ปุนท่ีเปนจุดแข็งใน

ความสําเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาดานตางๆ โดยใหความสําคัญของประชาชนเปนศูนยกลางของการ

พัฒนา  
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รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ 

กลุมที่ 2 

     ประเทศญีปุ่น 

ระหวางวันที่ 16 – 22 เมษายน 2560 

โดย 

  กลุมปฏิบัติการ (กป.) 9 

 

1. นายบุญธรรม  ทองพิจิตร นายอําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 

2. นางกัญญสิริ  เจริญธรรมโชค หัวหนาฝายเวชศาสตรชันสูตร 9 สภากาชาดไทย 

3. นายอนุรัตน  ธรรมประจําจิต หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร  

4. นายจิรชาติ    นาคสวัสดิ์ นายอําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

5. วาที่ ร.ต.พยุงศักย สุวรรณโณ นายอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

6. นายสินาทร       โอเอ่ียม นายอําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค 

7. วาที่ ร.ต.สมชาย  เรืองจันทร นายอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธาน ี

8. นายสมพร  กาญจนนิรันดร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี 

9. นายเทพสุ  บวรโชติดารา ผูอํานวยการกองขาวกรองทางการเงิน 

 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง(นปส.) รุนที่ 68 

สถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศักราช 2560 
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ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 1 (กป. 9) 
Disaster Management 
บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

มาตรการเม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉินของจังหวัดเฮียวโงะ 2017สํานักวางแผนโครงการบริหารจัดการภัย

พิบัติ (Disaster Management Project Planning Bureau) 

รัฐบาลจังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo Prefectural Government) 

ประเทศญี่ปุน เปนอีกประเทศหนึ่งที่ไดรับผลกระทบแผนดินไหวที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือก

โลกเชน การเกิดเหตุการณสึนามิ ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ตัวของเปลือกโลกใตมหาสมุทรทรุดลงชนกับเปลือก

โลกบนฝงบริเวณนานน้ําใกลชายฝงญี่ปุน เมื่อเกิดการสั่นสะเทือน จากการเคลื่อนที่ทําใหเกิดแผนดินไหว

รุนแรงใกลบริเวณที่เปลือกโลกเคลื่อนที่ชนกัน (intersect) การเกิดแผนดินไหว ซึ่งจุดเหนือศูนยกลาง

แผนดินไหว (epicenter) อยูบนฝงความเสียหายจากพายุลมและน้ําทวม ไตฝุน ฝนตกหนัก ฤดูฝน ทอรนาโด

สงผลทําใหเกิดน้ําลนตลิ่งของแมน้ํา แผนดินถลม คลื่นยักษภัยจากภูเขาไฟระเบิดพายุหิมะ กรณีที่จําเปนตอง

มีการจัดการความเสี่ยง ไดแก โรคระบาดติดเชื้อ การคุมครองพลเรือนอุบัติเหตุที่เกิดความเสียหายมากการ

แพรระบาดเชื้อโรคของสัตวในสวนของการฟนฟูจากเหตุแผนดินไหวในเขตฮันชิง-อาวาจิ (Hanshin-waji)นั้น 

สรุปได ดังนี ้

กระบวนการฟนฟูเปนอยางไร 

แผนฟนฟูหลังเหตุแผนดินไหวครั้งใหญท่ีเขตฮันชิง-อาวาจิ รัฐบาลญี่ปุนไดสนับสนุนแผนฟนฟู ซึ่งรวมกันจัดทํา

โดยชุมชน 

วิสัยทัศน: สรางชุมชนรวมกัน เพ่ือใหระหวางผูคนและผูคน ผูคนกับธรรมชาติ และผูคนกับสังคมไดอยูรวมกัน 

หลักการ: การฟนฟูอยางสรางสรรค 

แผนดําเนินการ: เริ่มป 1995 และมีเปาหมายวาจะเสร็จสิ้นป 2005 

งบประมาณโครงการและรายจายอ่ืนในการฟนฟู โดยมีการวางแผนไว17 พันลานเยน (660 โครงการ) แตได

มีการใชจายจริง ใชจายจริง:16.3 พันลานเยน (1,358 โครงการ 
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ความคืบหนาผลการฟนฟู 

จํานวนประชากรของพื้นที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติแมวาจํานวนประชากรในเขตพ้ืนที่จะลดลงราว 

150,000 คน (ราว 4%) หลังแผนดินไหว แตในป 2001เพ่ิมขึ้นจนมีจํานวนมากกวากอนเกิดแผนดินไหว 

คิดเปนเวลาประมาณ 6 ปหลังเกิดเหตุแผนดินไหว 

o เศรษฐกิจและอัตราการจางงานในเขตไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

- ในป 2006  ผลผลิตมวลรวม (gross product) ฟนคืนกลับเทากอนแผนดินไหว 

- อัตราการเติบโตจากนั้นเทียบจากทั่วประเทศ ยังถือวาอยูในระดับต่ํา 

ระบบจัดการภัยพิบัติญี่ปุน (1) 

ระดับชาติ นายกรัฐมนตร ี

- สภาจัดการภัยพิบัติกลาง 
- องคกรภาครัฐที่ไดรับมอบหมาย และหนวยงานภาคประชาสังคม 

 (สรางและสนับสนุนปฏิบัติการตามแผนจัดการภัยพิบัติพ้ืนฐาน) 

ระดับจังหวัด (เฮียวโงะ) ผูวาการจังหวัดเฮียวโงะ 

การประชุมวาดวยการลดความเสี่ยงภัยพิบัติของเฮียวโงะ 

สรางและสนับสนุนปฏิบัติการตามแผนจัดการภัยพิบัติ 

องคกรภาครัฐที่ไดรับมอบหมาย 

หนวยงานภาคประชาสังคม 

ระดับเทศบาล นายกเทศมนตรีเมืองและหมูบาน 

สภาจัดการภัยพิบัติระดับเทศบาล 

ระดับประชาชน สรางแผนการจัดการภัยพิบัติชุมชน และสนับสนุนปฏิบัติการ 

ในสวนของระบบจัดการความเสี่ยงและสถานการณฉุกเฉิน 

ระบบตอบสนองเบื้องตน ภายใน 24 ชั่วโมง 

o ศูนยมาตรการรับมือสถานการณฉุกเฉิน(Emergency Measure Center) 

-โครงสรางและสิ่งปลูกสรางสามารถทนแรงสั่นสะเทือนได 7 ริกเตอร 

-ประกอบดวยชั้นใตดิน 1 ชั้นและบนดิน 5 ชั้นมีพ้ืนที่ใชสอยรวม 4,951.25 ตารางเมตร 
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-มีท่ีทําการสํานักงานใหญกรณีเกิดสถานการณฉุกเฉิน ศูนยอํานวยการ ศูนยประสานงาน 

ศูนยจัดการดานอ่ืนๆ 

o ที่พักอาศัยสําหรับสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Accomodation) 

- เมืองนี้มีอาคารที่พัก 4 แหง สําหรับ 77 ครอบครัว (3 แหงเดินถึงใน 5 นาที อีกแหงเดิน

ถึงใน 30 นาที) 

o ระบบลดความเสี่ยงภัยพิบัติฟนิกส 

รวบรวมขอมูลภัยพิบัต,ิ เจาของรวม, พยากรณความเสียหาย, คาดการณความเพียงพอ

ของอาหารสิ่งของเครื่องใชที่จําเปน รวมถึงการเกิดแผนดินไหว อากาศ ขอมูลน้ําทวม 

ขอมูลทางภูมิศาสตร 

o การจัดการภัยพิบัติเพลิงไหม 

เฮลิคอปเตอร 3 ลํา (2 ลําเตรียมความพรอมตลอดเวลา) และสื่อทีวี 

o เครือขายส่ือสารดาวเทียม 

o เครือขายลดความเสี่ยงภัยพิบัติจังหวัดเฮียวโงะ 

o ทีมรับมือและกูภัยเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินจังหวัดเฮียวโงะจะมีการสงทีมบุคลากร

ที่มีความรูและประสบการณลงพ้ืนที่เมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉิน 

 การเตรียมการกอนภัยพิบัติ 1 

o ศูนยปองกันภัยพิบัติวงกวาง 

 การเตรียมการกอนภัยพิบัติ 2 

o จัดตั้งฐานจัดการภัยพิบัติวงกวาง 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งสหภาพแหงรัฐบาลคันไซ เพื่อสนับสนุนความรวมมืออยางกวางขวาง 

 จุดมุงหมายการจัดตั้งเพื่อกระจายอํานาจอํานวยการอยางทั่วถึงทั้งภูมิภาคคันไซ

และทําหนาที่เปนสํานักงานสาขาสําหรับรัฐบาลญี่ปุน 

 ความเปนมาธันวาคม 2010 จังหวัดตางๆ ในภูมิภาคคันไซ รวมตัวและจัดตั้ง

องคกรแหงแรกในญี่ปุนที่รวมทกุจังหวัดเขาไวดวยกันตอมา ในป 2012 เมืองตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งจากรัฐบาล

ญี่ปุนเขารวมเพ่ิมเติม และองคกรดําเนินงานโดยมีจุดมุงหมายเพื่อแกปญหาระดับภูมิภาคและในป 2015 

จังหวัดนาระเขารวม 

การปฏิบัติการในระดับภูมิภาคในการดําเนินโครงการในพ้ืนที่ 4 แหงเมือ่สหภาพ

เริ่มดําเนินการจะมีการจัดการสถานการณฉุกเฉินการทองเท่ียวและวัฒนธรรมอุตสาหกรรมดานสาธารณสุข

ดานสิ่งแวดลอมดานการฝกอบรมและดานการทดสอบและรับรองคุณสมบัติ 
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กําหนดมาตรการแกปญหาสําหรับทุกจังหวัดโดยสหภาพประกอบดวย บทบาทของแตละจังหวัดใน

ระดับภูมิภาคการสงเสริมมาตรการดานพลังงานโครงการขยายเขตพิเศษการสงเสริมนวัตกรรมและการถาย

โอนอํานาจและภารกิจของรัฐบาล 

ในสวนของมาตรการอ่ืนๆประกอบดวย  

การซอมสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Drills) 

พื้นที ่ เมืองตางๆ ท่ีอาจเกิดภัยสึนาม(ิ15 เมืองเล็กและใหญ) 
รายละเอียด ความรวมมือรับมือสถานการณฉุกเฉินสําหรับผูอาศัยและหนวยงานที่เกี่ยวของใน

เกาะอาวาจิ และพื้นที่ที่อาจเกิดภัยสึนามิ หรือกรณี Nankai ที่อาจเกิดแผนดินไหว
ครั้งใหญ 

ผูเขารวม ราว 230 หนวยงาน มีผูเขารวม 33,000 ราย (รวมถึงผูอาศัย 30,000 ราย) 

 แผนซ้อมสําหรับการสนับสนุนวงกว้าง (Map Drills for Wide-area 

Support) 

ได้มีการจดัทาํแผนซ้อมรับมือ ตามแผนลดความเสี� ยงภยัพิบติั/จดัการภยัพิบติัแห่งภูมิภาคคนัไซ และ

แนวทางให้และรับการสนบัสนุนแห่งภูมิภาคคนัไซ จงัหวดัและเมืองที�ไดรั้บมอบหมายจากสหภาพแห่ง

ภูมิภาคคนัไซเขา้ร่วมเพื�อดูวา่แผนการซอ้มนั�นไดผ้ลในสถานการณ์จริงตามแนวทางที�ใหไ้วห้รือไม่ อย่างไร 

 การฟื� นฟูโดยองค์กรจัดการภัยพบิัติเอกชน 

หลังเกิดเหตุแผนดินไหวที่เมืองฮันชิน-อาวาจิ รัฐบาลจังหวัดเฮียวโงะไดชวยพัฒนาองคกร

ภาคเอกชน และอยางนอย 95% ของประชาชนที่อาศัยในเมืองไดรับการจัดระเบียบ นอกจากนี้ องคกร

เหลานี้ไดรวมมือกับเมืองเล็กใหญเพ่ือดําเนินการใหความชวยเหลือดานตางๆ ตามแผนเพ่ือการฟนฟู  

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษากรณีเกิดภัยพิบัติแผนดินไหวที่ประเทศญ่ีปุน มีขอเสนอแนะที่สําคัญท่ีควรนํามาปรับใช

กับประเทศไทยเพ่ือใหการรับมือกับภัยพิบัติแผนดินไหวมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนี้ 
1. ในการบริการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ กอนการเกิดภัยพิบัติควรมีการฝกซอมการใช

อุปกรณในภาวะฉุกเฉิน การหนีภัย การปฏิบัติตัวที่ถูกวิธีเพ่ือเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ, ในชวงระหวางการเกิด
ภัยพิบัติ ผูประสบภัยตองสามารถชวยเหลือตัวเองใหมีชีวิตอยูรอดไดอยางนอย 72 ชั่วโมง กอนที่ความ
ชวยเหลือจากภายนอกจะเขาไปถึง 

รวมทั้งการใหความชวยเหลือจากทางราชการและภาคเอกชนอยางเปนระบบในชวงหลังจากเกิดภัย
พิบัติ เพ่ือใหสามารถกลับคืนสูภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว และสามารถตอบสนองตอความตองการ ตลอดจน
ความเดือดรอนของผูประสบภัยไดอยางตรงจุด 
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2. การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Operation Center :ECO) อยาง
ถาวร เพ่ือเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติดวยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีการ
จัดตั้งศูนยปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินอยางถาวร 

ในอดีตเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ไมวาจะเปนน้ําทวม ดินโคนถลม ฝนแลง พายุถลม รัฐบาลไทยจะจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเฉพาะกิจ ซึ่งเปนการดําเนินงานภายใตกํากับดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดขึ้นเปนกรณีๆ ไป ดังนั้นศูนยฯดังกลาวจึงไมมีเครื่องมือที่ทันสมัยใน
การบริหารจัดการภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ประเทศไทยควรมีระบบเตือนภัยพื้นฐานลวงหนาที่ทันตอเหตุการณ เชื่อถือได และเขาถึง
ประชาชนทุกคนในพ้ืนที่ ไดแก ระบบเตือนภัยลวงหนา SMS ผานระบบมือถือทุกเครือขาย เปนตน 

3. การจัดตั้งศูนยเรียนรูการปองกันภัยพิบัติ (Disaster Prevention Experience -leaning 
Facility) เพ่ือใหประชาชนทั่วไปไดเรียนรูถึงขั้นตอนวิธีการจัดการภัยพิบัติ เพ่ือใหสามารถเอาชีวิตรอดไดเม่ือ
เกิดภัยพิบัติจริง ซึ่งเปนการลดความสูญเสียชีวิต และยังเปนการเพ่ิมทักษะใหประชาชนสามารถชวยเหลือ
ตัวเองกอน แทนที่จะรอความชวยเหลือจากภายนอกที่อาจลาชาและไมทันการณ 

4. การเปดหลักสูตรสอนวิธีการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติในโรงเรียน ตั้งแตระดับประถมขึ้น
ไปในทุกพ้ืนที่ท่ัวประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็กซ่ึงถือเปนอนาคตของชาติไดรูวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อ
เกิดเหตุภัยพิบัติและสามารถเอาชีวิตรอดไดดวยตัวเอง 

5. สนับสนุนการใชพลังงานทางเลือกอยางจริงจังและตอเนื่องในทุกระดับโดยเฉพาะในระดับชุมชน 
เพ่ือใหคนในชุมชนไดเรียนรูการผลิตและการใชพลังงานท่ีสามารถผลิตไดเองในพ้ืนที่ เชน พลังงานแสงอาทิตย 
และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมรับมือกรณีเกิดการขาดแคลนพลังงานไฟฟา รวมทั้งควรสนับสนุนใหมีการ
จัดตั้งศูนยเรียนรูเพ่ือสงเสริมเยาวชนของชาติใหเรียนรูการใชพลังงานทางเลือกและผานการฝกปฏิบัติใน
สถานท่ีจริง 

6. ในกรณีท่ีสิ่งปลูกสรางที่เปนโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน หรือสะพาน ไดรับผลกระทบจากภัย
พิบัติจนมีความเสียหายมากและไมสามารถใชสัญจรและขนสงสิ่งของได ควรมีการนําแนวทางการเปนหุนสวน
ระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) มาประยุกตใชเพ่ือใหการกอสราง
ดําเนินการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากการนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเอกชนมาใชในการ
กอสราง 

โดยในญี่ปุนหลังจากเหตุการณสึนามิสามารถสรางสะพานชั่วคราว Great Kansen Bridge ภายใน
เวลาเพยีง 61 วัน เร็วกวากําหนด 2 เดือน จากความรวมมือของภาครัฐและเอกชน ทําใหการเขาไปฟนฟู
พ้ืนที่และใหความชวยเหลือผูประสบภัยทําไดงายข้ึน 

7. วางแผนการสรางเมืองรูปแบบใหม (Future City) โดยเนน 3 สวนคือ การเปนเมืองท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม เอื้ออํานวยตอการเขาสูสังคมผูสูงอายุ และการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ 
โดยในประเทศญี่ปุนมีการนําแนวคิดทั้ง 3 ขอนี้ไปใชในการพัฒนาเมืองฮิงะชิมัตสึชิมะ และเมืองนะโตะริ โดย
ในการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองที่เตรียมพรอมรับมือการเกิดภัยพิบัติ ไดแก การยายเมืองใหมข้ึนไปบนที่สูง 
การสนับสนุนใหแตละชุมชนพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตยท่ีรองรับการขาดแคลนพลังงานเนื่องจาก
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เหตุการณภัยพิบัติ ตลอดจนการผลิตอาหารสํารองในยามฉุกเฉิน ซึ่งจะตองมีการศึกษาเทคนิคการพัฒนาการ
ผลิตอาหารใหมีคุณภาพ โภชนาการสูง และสามารถเก็บไวไดในระยะเวลานาน ซึ่งอาหารประเภทนี้นอกจาก
สามารถเก็บไวใชในกรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน ยังเปนที่ตองการของตลาดตางประเทศซึ่งสามารถพัฒนาตอยอดไปสู
การสงออกสินคาไดอีกดวย 
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ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 2 (กป. 9) 
Business Startup Promotion 
 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

จากการรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) SMEs 

ในประเทศไทยจําเปนตองมีการเตรียมความพรอม และปรับตัวในการดําเนินธุรกิจใหมีความเปนสากล (SMEs 

Internationalization) เพ่ือเขาสูตลาดตางประเทศ ทั้งดานการบริหารจัดการแรงงาน การลงทุนใน

ตางประเทศการเปดสาขา การหาตัวแทน และหุนสวนในตางประเทศ ตลอดจนการแสวงหาแหลงวัตถุดิบ

เพ่ือใหสามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยางยั่งยืง 

ภาครัฐบาลตองกําหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของกับ SMEs ใหมีความเหมาะสม และเปน

แนวทางปฏิบัติให SMEs ไทยสามารถดําเนินธุรกิจรวมกับนานาชาติได เพ่ือใหเกิดการมุงสูความเปนสากล

หรือ SMEs Internationalization ไดเปนไปในทิศทางเดียวกันโดยควรผลการศึกษาวิเคราะหกฎหมาย 

นโยบาย และมาตรการที่เกี่ยวของกับ SMEs ของประเทศญี่ปุนที่นาสนใจ และสามารถนํามาประยุกตใชกับ 

SMEs ไทยใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้  

1 .ดานภาษีอากรประเทศไทยควรนําแนวทางของประเทศอังกฤษมาเปนตนแบบในการใหสิทธิ

พิเศษทางภาษีอากรแก SMEs โดยกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการยกเวนการเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่ง

เปนการชวยเพ่ิมศักยภาพ ในการดําเนินธุรกิจในระยะแรกใหแก SMEs ของไทย และยังเปนการเพ่ิมเงินทุน

หมุนเวียนในธุรกิจ นอกจากนี้ประเทศไทยควรนําตนแบบนโยบายการหักลดหยอนภาษีอากรของประเทศ

ญี่ปุนมาปรับใชเปนมาตรการเสริมกับนโยบายการยกเวนภาษีอากรตามชวงเวลาที่เหมาะสม อันจะเปนการ

สงเสริม SMEs ใหมีโอกาสและศักยภาพในการดําเนินธุรกิจมากยิ่งข้ึน 

2. การจัดตั้งศูนยบริการขององคกรสงเสริม SMEsในเมืองตางๆปจจัยที่ถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง

ในการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คือการมีหนวยงานกลางที่มีภารกิจในการดูแล

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยตรง ทําหนาที่นํานโยบายในการพัฒนา SMEs มาดําเนินการในทาง

ปฏิบัติ และเปนหนวยงานที่ดําเนินการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิด

การขยายการใหบริการตางๆตลอดจนความชวยเหลือแก SMEs อยางทั่วถึงทั้งประเทศนอกจากนี้ ควรให

ความชวยเหลือและพัฒนา SMEs ตามความตองการในแตละทองถิ่น เพ่ือการพัฒนาที่ตรงความตองการและ

สรางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเห็นวาประเทศไทยควรมีหนวยงานกลางตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร และมี

หนวยงานสาขายอยอยูในตางจังหวัดเพ่ือใหการสงเสริม SMEs กระจายอยางทั่วถึงทั้งประเทศ และควรมีการ

จัดตั้งศูนยอบรมดานตางๆ รวมทั้งการใหคําปรึกษาในแตละสาขาเพ่ิมเติมโดยอีกทางเลือกหนึ่งคือการรวมมือ

กับมหาวิทยาลัยตางๆที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ในการชวยจัดฝกอบรมและใหคําปรึกษาแก SMEs 
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3. ดานสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาสําหรับประเทศไทยแมวามีหนวยงานที่ชวยเหลือและใหการ

สนับสนุนดานการทําวิจัและพัฒนาอยูเปนจํานวนมาก เชน ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ และศูนยวิจัยตางๆในมหาวิทยาลัย เปนตน แตประเทศไทยควรมีการ

จัดทําเปนโครงการใหญที่มีลักษณะเปนศูนยกลาง โดยประกอบดวยหนวยงานรวมหลายหนวยงานที่

ดําเนินการเปนไปในระบบเดียวกันตลอดจนมีการกําหนดโครงการที่เนนเฉพาะไปที่การพัฒนาและวิจัยแลว ก็

จะเปนการสรางผลลัพธที่เปนรูปธรรมมากกวาการสงเสริมการพัฒนาและวิจัยแบบไมมีการรวมศูนยอันจะทํา

ใหนโยบายดานการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาของไทยไมโดดเดนและไดผลมากเทาที่ควรดังนั้น หากเปนไป

ไดควรมีหนวยงานกลางจากภาครัฐบาลที่ดําเนินการจัดทําโครงการขึ้น พรอมทั้งจัดสรรทุนสนับสนุนและเปน

ผูประสานงานกับหนวยงาน องคกร และสถาบันวิจัยตางๆ ใหเขารวมในโครงการที่จัดทําดังกลาว เพ่ือใหเกิด

การพัฒนาที่มีลักษณะเปนไปในแนวทางเดียวกันท้ังประเทศและสรางใหเกิดผลลัพธที่เปนประโยชนกับ SMEs 

ตลอดจนเกิดการพัฒนาประเทศในภาพรวมโดยประเทศไทยควรจะพิจารณาการสงเสริมให SMEs ไดเล็งเห็น

ความสําคัญและมีโอกาสในการใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนากับการผลิตสินคาหรือบริการใหมๆ ที่ใช

เทคโนโลยีขั้นสูงหรือนวัตกรรมใหมๆ ดวยการสรางแรงจูงใจจากการเพ่ิมสัดสวนในการหักคาใชจายของ 

SMEs ที่ใชไปกับการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะเปนมาตรการกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนายิ่งขึ้น เพราะ

นอกจากจะเกิดประโยชนแกผูประกอบการในการสรางผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาดแลวยังเปนการชวยยกระดับ

การพัฒนาประเทศอีกดวย 

4. การบมเพาะธุรกิจสําหรับประเทศไทยไดดําเนินการดังกลาวคือมีการจัดตั้งหนวยงานกลางที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะเพ่ือเปนแหลงรวบรวมความรูและทําหนาที่ดูแลใหเกิดการบมเพาะ การสงเสริม และ

การพัฒนา SMEs ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนใหความชวยเหลือโดยการใหคําแนะนําในการดําเนิน

ธุรกิจแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการจัดตั้งศูนยบมเพาะขึ้นในมหาวิทยาลัยตางๆ เชื่อมโยงกับ

หนวยงานที่มีหนาที่และความเชี่ยวชาญเฉพาะในการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม เชนดาน Entrepreneurship และหนวยงานที่รับผิดชอบนโยบายดาน SMEs เชน สํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ทั้งนี้ เพ่ือใหการบมเพาะผูประกอบการในแตละปเปนไป

ตามแผนแมบท แผนปฏิบัติการ รวมถึงใหสอดคลองกับธุรกิจแตละประเภท (Sector) ทิศทางหลักของ

ประเทศ (Priority) และระบบเศรษฐกิจในภาพรวมโดยหากมีการรวมมือกันระหวาง SMEs และ

สถาบันการศึกษาตางๆ ก็จะเปนผลใหการ            บมเพาะวิสาหกิจนั้นมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นโดยควรเนน

นโยบายในการสรางธุรกิจใหมหรือที่เรียกวา “โครงการ Biz-Start-ups” เพ่ือกระตุนใหเกิดกิจกรรมใหมๆ 

ทางเศรษฐกิจโดยประกอบดวยการจัดตั้งศูนยบมเพาะธุรกิจทั้งในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางๆ การมี

หลักสูตรสําหรับการเริ่มตนธุรกิจ (Start-Up Course) เพ่ือใหความรูแกผูที่ตองการเปนเจาของกิจการ และ

การมีชมรมผูประกอบการ (Entrepreneur Club) เพ่ือเปนการขยายขอบเขตของมาตรการสรางธุรกิจใหม
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ดวยการใชเครือขายเดียวกันทั้งสามโครงการ คือ การรวมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางๆ ทําให

โอกาสในการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหมและธุรกิจใหมมีจํานวนและประสิทธิผลมากขึ้น 

5. ธุรกิจสีเขียวการทําธุรกิจสีเขียว หรือ Go Green นั้นเปนนโยบายใหมที่หลายประเทศทั่วโลกให

ความสนใจ โดยเนนที่การออกนโยบายสนับสนุนรณรงคใหลดและประหยัดการใชพลังงานการดําเนินธุรกิจที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน ซึ่งประเทศญี่ปุนมีมาตรการชัดเจนและเปนรูปธรรมในการสนับสนุนการทํา

ธุรกิจสีเขียว โดยใชมาตรการทางภาษีเขามาเปนสิ่งกระตุนใหมีการคํานึงถึงการใชพลังงานและรักษา

สิ่งแวดลอมโดยการใหหักคาเสื่อมในอัตราพิเศษรอยละ 30 หรือผูเสียภาษีจะเลือกที่จะไดภาษีคืนรอยละ 7 ก็

ได เปนตนสําหรับประเทศไทยไดดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) โดยกระทรวง

อุตสาหกรรม เพ่ือใหสถานประกอบการทั่วประเทศใสใจในการดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมี

การพัฒนาอยางตอเนื่องสูการเปน “อุตสาหกรรมสีเขียว” และมีสิทธิประโยชนตางๆ ใหเมื่อสามารถดําเนินได

ตามเงื่อนไข อาทิ การยกเวนคาธรรมเนียมรายป การยกเวนอากร การยกเวนภาษี เปนตน 

6. การพัฒนาดานเทคนิค / นวัตกรรมใหมประเทศไทยมีหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่

ทําหนาที่ในการคนควาและนําเทคนิคนวัตกรรมใหมๆมาใช แตสําหรับ SMEs แลวยังไมไดมีการนําเทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหมๆ มาใชมากเทาท่ีควรดังนั้น จึงควรนํามาตรการสงเสริม SMEs ดานการนําเทคโนโลยี และ

มาประยุกตใช โดยมีการสนับสนุนทางดานการเงินในรูปแบบการใหบัตรกํานัลและการใหเงินสนับสนุนการ

วิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมใหม ตลอดจนการสรางใหเยาวชนคนรุนใหมที่มีความคิดสรางสรรค และแปลกใหม 

ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมใหมของ SMEs และมีโครงการนํานักศึกษาที่จบการศึกษาเขามา

ฝกงานกับบริษัทที่ตองการขยายการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดานนวัตกรรมและความสามารถในการทํา

การคาพาณิชย ซึ่งนักศึกษาที่เขารวมโครงการตองจบการศึกษาในดานที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิศวกรรม การออกแบบ และการตลาด โดย MSI (Ministry of Science and Innovation) ทั้งนี้ เพ่ือเปน

การเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของ SMEs และสงเสริมใหนักศึกษาตลอดจนเยาวชนไดมีโอกาสในการ

ปฏิบัติงานจริงและรูจักการใชความคิดสรางสรรคที่มีเพ่ือสรางใหเกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมแก

ประเทศชาติ 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

สําหรับในดานของ SMEs Internationalization หรือการนําพา SMEs สูระดับสากลอยางมี

มาตรฐานทั้งในลักษณะของการตั้งรับคูแขงที่จะเขามาแขงขันภายในประเทศหรือการรุกสูตลาดตางประเทศ

ทั้งในภาคการคา การผลิต และการลงทุน เพ่ือเตรียมพรอมในการแขงขันกับคูแขงทั้งภายในประเทศและนอก

ประเทศ ทําใหสรุปรูปแบบสําหรับการนําพา SMEs สูระดับสากล (Models for SMEs 

Internationalization) ไดเปน 2 โมเดล ไดแก Normal Track Model และ New Track Model  

1. โมเดล SMEs Internationalization: Normal Track Model เปนกระบวนการผลักดัน SMEs 

ตั้งแตเริ่มตนทําธุรกิจ สําหรับ SMEs ที่มีศักยภาพปกติที่ตองการความมั่นใจในการดําเนินธุรกิจและไมเสี่ยง

จนเกินไป และเหมาะสมกับตลาดภายในประเทศมากกวา ซึ่งภาครัฐบาลควรใหการสนับสนุนอยางคอยเปน

คอยไปและเปนขั้นตอน โดยสามารถแบงออกไดเปน 9 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการชวยเหลือในการตั้งตนธุรกิจ

และการทําแผนธุรกิจ (Business Start-up) ตามดวยการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ 

(Entrepreneurship) การพัฒนาผลิตภัณฑ การสรางแบรนดและการทําการตลาด (Branding & Marketing) 

การชวยใหเขาถึงแหลงเงินทุน (Financial Support) จากนั้นจึงเขาสูขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ เขาสูตลาดและ

การขายจริงในระดับทองถ่ิน (Local Market) จนกระทั่งกาวสูการขายในระดับประเทศ (Domestic Market) 

จนเปนที่ยอมรับ จากนั้นจึงเปนการเตรียมความพรอมในการเขาสูตลาดตางประเทศ (Born Global) ทั้งดาน

การบริหารจัดการ แรงงาน การลงทุนในตางประเทศ ดวยการหาคูคาในตางประเทศหรือการศึกษาตลาด

ผูบริโภคในตางประเทศ เพื่อดําเนินการคาขายในตางประเทศดวยตนเอง 

2. โมเดล SMEs Internationalization: New Track Model แสดงกระบวนการผลักดัน SMEs ที่มี

ศักยภาพทางธุรกิจและผูประกอบการ โดยเริ่มตนคิดธุรกิจจากนวัตกรรมหรือความคิดสรางสรรคที่แตกตาง

จากคูแขงขัน ซึ่งเปนนวัตกรรมที่มีความตองการอยูในตลาดทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ ผูประกอบการ

ควรมีศักยภาพในดานความรูหรือประสบการณที่เกี่ยวกับตลาดตางประเทศพอสมควร SMEs เหลานี้สามารถ

ขามขั้นตอนตามกระบวนการปกติไดหลายขั้นตอนโดยสามารถรวบรัดขั้นตอนในการกาวสู  SMEs 

Internationalization ไดโดยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน  

2.1 การชวยเหลือการตั้งตนธุรกิจและการทําแผนธุรกิจ (Business Start-up) ภาครัฐบาลมีการ

จัดตั้งหนวยงานพิเศษเพ่ือดูแล SMEs กลุมพิเศษนี้โดยเฉพาะ เพ่ือใหคําแนะนําหรืออบรมในดานการเขียน

แผนธุรกิจ การจดทะเบียนบริษัท การวางแผนดานภาษี การวางแผนการผลิตสินคาเปนตน ทั้งนี้ SMEs ที่จะ

สามารถเขาสูระบบ New Track Model ไดจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ 4 ดาน ไดแก 

ศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technological Capability) ศักยภาพที่จะเจริญเติบโตในตลาดทั้ง

ในและตางประเทศ (Growth Capability) ศักยภาพความรูความสามารถของเจาของบริษัทเอง (CEO’s 

Capability) ความมั่นคงทางดานการเงิน (Financial Stability) นอกจากนี้ อาจผานการพิจารณาตาม
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กระบวนการ หรือผานการประกวดดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดย SMEs ที่ผานการคัดเลือกจะเขาสู

กระบวนการสนับสนุนของรัฐบาลแบบเขมขนและรวดเร็วทั้ง 4 ดาน ไมวาจะเปนการใหคําปรึกษา การอบรม 

หรือการศึกษาดูงานตางประเทศ SMEs จะไดรับการดูแลเปนพิเศษในเรื่องการจดสิทธิบัตรในประเทศและ

ตางประเทศ เนื่องจากเปนสินคาที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาเกี่ยวของ 

2.2 การเขาสูตลาดตางประเทศ (Born Global) SMEs เหลานี้สามารถขามขั้นเขาสูกระบวน-การ

กาวสูตลาดตางประเทศ โดยอาจเปดตลาดในประเทศไปพรอมๆ กัน โดยการหาคูคาในตางประเทศเชน ผูจัด

จําหนายหรือรานคาใหญๆ ในตางประเทศ ทั้งนี้อาจเกิดจากการสงเสริมของภาครัฐดวยการจัดกิจกรรมจับคู

ทางการคา (Business Matching) การสนับสนุนจัดแสดงสินคาภายในประเทศและตางประเทศ (Trade 

Fair) หรือการหาชองทางการขายพิเศษที่เฉพาะสําหรับสินคาประเภทนั้นๆ ทั้งนี้ ในระหวางที่ทําการโปรโมท

สินคาใหเปนที่รูจักภายในประเทศ ก็ทําการสงออกไปยังตางประเทศดวย (Domestic Promotion & 

Export) นอกจากนี้ควรสรางระบบการบริหารงานภายในบริษัทใหดีเปนระบบ (Strengthen Internal 

Company) และเสริมสรางศักยภาพทางการแขงขันเตรียมความพรอมใหกับบริษัทในการกาวสูตลาด

ตางประเทศ (Strengthen Global Competitiveness) 

2.3 การบรรลุเปาหมายดวยการเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืน (Reach the Target by Enterprise 

Growth) การรักษาตลาดในประเทศและตางประเทศใหมั่นคง ทํากิจกรรมทางการตลาด การรักษายอดขาย 

การเพ่ิมชองทางการขาย การรักษาฐานลูกคาเกาดวยการสรางความสัมพันธ (CRM) รวมถึงการทําการตลาด

เพ่ือสังคม (CSR) จะชวยใหเกิดความม่ันคงเติบโตของธุรกิจไดอยางยั่งยืน 

2.4 การเกิดผลกระทบตอเนื่องในระดับประเทศ (Snow Ball Effects) ไดแก อัตราการจางงานของ

ประเทศที่เพ่ิมขึ้น (Employment Increase) อัตราการลงทุนของประเทศเพ่ิมขึ้น (Investment Increase) 

อัตราการบริโภคภายในประเทศเพ่ิมข้ึน (Consumption Increase) และตามมาดวยการเติบโตของเศรษฐกิจ

มวลรวมของประเทศ (GDP Growth) 

ทั้งนี้ หากมีการนําแนวคิดที่ประสบความสําเร็จของประเทศตนแบบมาประยุกตใชกับ SMEs ไทยได

อยางเหมาะสมแลว จะเปนผลให SMEs ไทยสามารถเติบโตไดอยางมั่นคง และพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้น

ถึงระดับที่แขงขันได ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หรือ สสว. ในฐานะที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายสงเสริมสนับสนุนผูประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดยอมในประเทศไทย ก็ตองเปนหนวยงานหลักมีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทย

อยางครบวงจร เพ่ือให SMEs ไทยสามารถเติบโตไดอยางสมดุลและยั่งยืนและเปนพลังขับเคลื่อนหลักของ

เศรษฐกิจไทยตอไป 
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ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 3 (กป. 9) 
Health and Productivity Promotion in Workplace 
 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 
โครงการ Smart Life Project (ชีวิตอัจฉริยะ) 

โรควิถีชีวิตสัมพันธ (Life Style Disease) เปนสาเหตุใหเสียชีวิตประมาณรอยละ 60 และประมาณ
รอยละ 30 ของคาใชจายทางการแพทยท่ัวไป ทําใหสูญเสียงบประมาณรอยละ 57 ของงบประมาณท้ังหมด 
ทําใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ และกระทรวงสิ่งแวดลอม ไดคิดโครงการ
เพ่ือลดคาใชจายการดูแลประชาชน, เพ่ิมอายุขัยเฉลี่ยของชาวญี่ปุน และลดระยะเวลาในการเปนผูปวยติด
เตียงในชวงสุดทายของชีวิตดังนี ้

 
ภาพรวมของ "Health Japan 21" (Second Term) 

- นโยบายสุขภาพขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการสงเสริมสุขภาพสาธารณะฉบับสมบูรณ (ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ พ.ศ. 2546) จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการสงเสริมสุขภาพ
เพ่ือปรับปรุงการสงเสริมสุขภาพแหงชาติต้ังแตป 2556 ถึง พ.ศ. 2565 

- ในระยะแรกของ "Health Japan 21" (2000-2012) เปาหมายเฉพาะไดรับการกําหนดโดย
ประกาศของอธิบดีกรมบริการสุขภาพ อยางไรก็ตามในระยะที่สองเพ่ือเปนการหนุนประสิทธิผลของ
นโยบายเหลานี้จะมีการจัดตั้งขึ้นตามประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและ
สวัสดิการ 

แนวทางขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 
1. การยืดอายุขัยและลดความเหลื่อมล้ําดานสุขภาพ 

- เปนเปาหมายสูงสุดที่ควรตระหนักถึงโดยการปรับปรุงนิสัยการดําเนินชีวิตและการพัฒนา
สภาพแวดลอมทางสังคมที่ดี 

- รัฐบาลแหงชาติจะสงเสริมมาตรการปองกันโรควิถีชีวิตที่ครอบคลุมและดําเนินการโครงการ
ตางๆที่สนับสนุนพ้ืนที่ตางๆเชนการดูแลทางการแพทยและการดูแลระยะยาว 

2. การปองกันการเกิดและความรุนแรงของโรควิถีชีวิต (Non-Infected Diseases - NCD) 
- สงเสริมมาตรการที่เนนการปองกันเบื้องตนและการปองกันความกาวหนาของโรคมะเร็ง

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
- รัฐบาลแหงชาติจะสงเสริมการประสานงานดานการรักษาพยาบาลและดําเนินการตรวจ

สุขภาพและแนวทางท่ีเฉพาะเจาะจงนอกเหนือจากการสงเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
เปนประโยชนตอสุขภาพ เชน อาหารที่เหมาะสม การออกกําลังกายในระดับปานกลาง และ
การเลิกสูบบุหรี่ และการสรางสภาพแวดลอมทางสังคมที่ดี 
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3. การบํารุงรักษาและปรับปรุงฟงกชั่นที่จําเปนสําหรับการมีสวนรวมในชีวิตทางสังคม 
- สงเสริมสุขภาพ "ของจิตใจ" "สุขภาพของคนรุนตอไป" และ "สุขภาพของผูสูงอาย"ุ ที่

เหมาะสมกับแตละขั้นตอนชีวิตเพื่อมุงสูชีวิตที่เปนอิสระในชีวิตประจําวัน 
- รัฐบาลแหงชาติจะสงเสริมการปรับปรุงมาตรการดานสุขภาพจิตมาตรการเพ่ือสงเสริม

สุขภาพของหญิงตั้งครรภและเด็กและการปองกันและสนับสนุนการดูแลระยะยาว 
4. การพัฒนาสภาพแวดลอมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนและคุมครองสุขภาพ 

- การพัฒนาและสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนและปกปองสุขภาพของบุคคลรวมทั้งบุคคลท่ีมีปญหา
ในการรักษาชีวิตที่ปราศจากความกดดันและความเครียดจากเวลาเปนสังคมโดยรวม 

- รัฐบาลแหงชาติจะสงเสริมการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย บริษัท และ 
บริษัท อื่น ๆ ท่ีสมัครใจใชมาตรการเพ่ือสงเสริมสุขภาพและประเมินมาตรการที่เกี่ยวของ 

5. การปรับปรุงนิสัยการดําเนินชีวิตและสภาพแวดลอมทางสังคมที่เกี่ยวของกับโภชนาการและอาหาร
การออกกําลังกายและการออกกําลังกายสวนที่เหลือการดื่มสุราการสูบบุหรี่และสุขภาพฟนและชอง
ปาก 

- เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขางตนรัฐบาลแหงชาติจะปรับปรุงนิสัยการดําเนินชีวิตแตละแบบ
รวมถึงการเขาใจลักษณะปญหาสุขภาพและอื่น ๆ ของกลุมเปาหมาย 

6. กระตุนใหทุกภาคสวน เชน กลุมบริษัท, กลุมองคการ และกลุมสวนราชการทองถิ่น เขามามีสวนรวม
ในโครงการนี้ และจัดใหมีการประกวดและใหรางวัลกับหนวยงานตนแบบ (Best Practice) และกลุม
บริษัทหรือหนวยงานที่ไดรับรางวัล จะไดรับการยอมรับและการอุดหนุนจากประชาชนชาวญี่ปุนเพ่ิม
มากขึ้น รวมถึงเปนทางเลือกสําหรับหนุมสาววัยทํางาน ที่อยากรวมทํางานเปนอันดับตนๆกับบริษัท
เหลานี้ 

 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. การจูงใจประชาชนใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. การมีคระกรรมการวางแผนและประเมินผลการทํางานชวยกอใหเกิดการบริการแบบธรรมาภิบาล 
3. การเผยแพรนโยบายสงเสริมสุขภาพตอประชาชนโดยอาศัยสื่อตางๆ หลากหลาย เพ่ือใหประชาชน

เขาถึงไดงาย 
4. การบูรณาการสงเสริมสุขภาพใหหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง 
5. ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ใหความรวมมือทุกข้ันตอนของการพัฒนาเสริมสรางความ

เขมแข็งของการพัฒนา 
6. การเสริมสรางคานิยมการอนุรักษสิ่งแวดลอมสําหรับทุกคนและทุกสถานที่เปนแบบอยางที่ด ี
7. การเสริมสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครองในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน กอใหเกิดการแกไข

ปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
8. ควรใหความสําคัญในการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 



๑๑๐ 

 

9. ควรสงเสริมการพัฒนาที่นําธรรมชาติบัดมาใชในการสรางเสริมสุขภาพ 
10. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกทั้งในชุมชน ในโรงพยาบาล และในโรงเรียนหรือสถาบันท่ีเกี่ยวของ 
11. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการสงเสริมสุขภาพระหวางประเทศไทยและประเทศญ่ีปุน 
12. ควรมีการศึกษารูปแบบการปองกันอุบัติภัยจากการจราจรของประเทศญี่ปุน โดยเฉพาะการ

เสริมสรางจิตสํานึกของบุคคลและโครงสรางของถนน 
13. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาจิตสํานึกในการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศญ่ีปุนเพ่ือประยุกตใชใน

ประเทศไทย 
14. ควรศึกษาการบริหารจัดการศูนยดูแลผูสูงอายุ 
15. ควรศึกษาระบบการนํานโยบายการสงเสริมสุขภาพไปสูการปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

บทสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการศึกษาดูงานประเทศญ่ีปุน(กป. 9) 

โอซากา เกียวโต ชิซูโอกะ และโตเกียว ประเทศญ่ีปุน 

 
ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่ไดมีการพัฒนาอยางกาวไกลในการเสริมสรางสุขภาพทั้งในโรงพยาบาล 

โรงเรียนและชุมชน ทั้งนี้ประเทศญี่ปุน เปนประเทศที่พัฒนาแลว และมีความพรอมทั้งทางดานบุคลากร 
ทรัพยากร และงบประมาณ มีการปลูกจิตสํานึกในการสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง ครอบคลุมมีการ
ประเมินผล เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแกไขและพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหประชากรญี่ปุน เปนประชากรที่มี
อายุยืนท่ีสุดในโลก มีความปลอดภัยสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดี การนําแนวคิดการพัฒนาจากประเทศญี่ปุนหลายๆ 
ดานมาพัฒนาประเทศไทย เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ทั้งการพัฒนาแบบการพัฒนาจิตสํานึกเพ่ือการ
สรางเสริมสุขภาพการพัฒนาสิ่งแวดลอม และการสงเสริมการเขาถึงขอมูล ขาวสารดานสุขภาพและการ
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 

 

 

รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ 

กลุมที่ 2 

                                       ประเทศญี่ปุน 

ระหวางวันที่ 16 – 22 เมษายน 2560 

โดย 

กลุมปฏบิัติการ (กป.) 10 

 
๑. พญ.วายุพา  วงศวิกรม   นายแพทยเชี่ยวชาญ กรมการแพทย  

กระทรวงสาธารณสุข 

๒. นายอํานาจ  ชูทอง   ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน ศอ.บต.  

๓. นายธนิต  สุภาแสน   นายอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

๔. นายสมปราชญ  ปราบสงคราม   นายอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธาน ี

๕. ร.ต.ท.ภพชนก  ชลานุเคราะห   นายอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

๖. นายปยะ  ปจนํา    นายอําเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  

๗. นายประพันธ  ตรีบุบผา   นายอําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๘. นายกัฬชัย เทพวรชัย   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

๙. นายอนันต  ดนตรี    พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสระบุรี 

 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 68 

สถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศักราช 2560 



๑๑๓ 

 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 1 (กป. 10) 
Disaster Management 
 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

 ญี่ปุน ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติตางๆ มากมาย ทั้งแผนดินไหว ดินถลม ไตฝุน พายุทอนา

โด ฝนตกน้ําทวมจากคลื่นกระแสน้ํา ภูเขาไฟระเบิด การติดเชื้อโรค และอุบัติเหตุขนาดใหญ เปนตน 

 ในวันที่ 17 มกราคม 1995 ป ค.ศ. 1995 ไดเกิดแผนดินไหว ศูนยกลางของแผนดินไหว

อยูตอนเหนือของเกาะ Awaji ทางใตของเมือง Hyogo ขนาดความแรงของแผนดินไหว 7.3 Richer มี

ผูเสียชีวิต 6,437 คน บานเรอืนเสียหายทั้งหลัง 249 หลัง คิดเปนมูลคาความเสียหาย 100 ลานดอนลา 

ญี่ปุน มแีผนงาน และโครงการ 660 โครงการ งบประมาณ 17 ลานลานเยน 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 การแกไขปญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติตองมีขอมูลสถิติของภัยทีเ่กิดข้ึน เพ่ือนํามาศึกษาและ

ปองกัน  ซึ่งประชาชนชาวญี่ปุนมีระเบียบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๔ 

 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 2 (กป. 10) 
Business Startup Promotion 

 
บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

เมืองShizuoka ที่ไปดูงาน เปนเมืองที่อยูระหวาง เกียวโตและโตเกียว มีจุดเดนของเมืองที่จะไมให
เปนแคเมืองทางผานคือ ผูวาราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง อยูวาระ 4 ป ไดถึง 3 วาระ ทําใหการพัฒนา
เมือง โครงการตางๆทําไดอยางตอเนื่อง ผูวาราชการจังหวัดคนปจจุบันอยูวาระที่2 เปนนักพัฒนาเมือง โดย
หยิบเอาจุดเดนในทองถ่ินที่มีมาตอยอด R&D โดยโครงการในการทดลอง คนควา พัฒนา  

มี 3 โครงการหลักคือ 
1. Pharma Valley Project : พัฒนา ศึกษาคนควา ดานเภสัชกรรมที่ตอบสนองตอความตองการ ของ
ประชาชน/ผูปวย รวมถึงการมีสุขภาพท่ีดีของคน 
2. Food Science Hills Project : สงเสริม พัฒนา คนควาอาหาร และเกษตรกรรมตอยอด 
3. Photon Valley Project: สงเสริม Photon ในเชิงพานิชยและอุตสาหกรรม  
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

นอกจากนั้นยังมีความงามจากภูเขาไฟฟูจิที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางเขามาชมธรรมชาติและ
ความสวยงาม รวมถึงวัฒนธรรมประเพณี การชงชา อาบน้ําแร ซึ่งสรางมูลคาของสินคาในแตละทองถ่ินนั้นๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 

 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 3 (กป. 10) 
Health and Productivity Promotion in Workplace 
 
บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

จากการ ศึกษาดูงานที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ใน
หัวขอ Introduction of "Smart  Life Project"  Health Service Devision, Health Service Bureau 
Ministry of Health, Labour and Welfare สังคมญี่ปุนสูงอายุ เปอรเซ็นตการตายจากโรคไมติดตอ 
(NCDs) ขอมูลป 2013 คิดเปน 57% ใชเงินในการรักษากลุมโรคพวกนี้ 8.9 trillion yen คิดเปน 1/3 
ของคาใชจายท้ังหมด28.3 trillion yen  
 

กระทรวงสาธารณสุข ประเทศญี่ปุนใหความสําคัญกับQuality of Life Expectancy  (คุณภาพชีวิต
ของการอยู) มากกวา Life expectacy (การมีชีวิตที่ยืนยาว) 
Life expextancy ของประชากรญี่ปุน ชาย : หญิง = 71.19 : 74.21 

Quality of Life Expectancy ของประชากรญี่ปุนชาย :หญิง = 79 : 86  
จะเห็นไดวา ผูชายมีอายุสั้นกวาผูหญิง และ คุณภาพของการมีชีวิตอยูนอยกวาผูหญิง  
 

                     Health Japan 21 ( 2000-2012 ) เปนโครงการที่รวมกันทางภาครัฐ เอกชน องคกร
ตางๆ มหาวิทยาลัย ในการทําใหมีชีวิตที่มีคุณภาพและสุขภาพท่ีด ี
 

                    The Basic Direction for Health Promotion 5 ขอ 

1. Extension of Healthy Life Expectancy and Reduction of Health Disparities 

2. Prevention of Inset and Increase in Severity of Lifestyle Disease  
    ( Non-Communicable Disease NCD ) 
3. Maintenance and Improvement of Functions Necessary for Engaging in Social Life 

4. Development of Social Environment to Support and Protect Health  
5. Improvement of Lifestyle Havits and Social Environment Related to Nutrition and Diet,  
 
Physical Activities and Exercises, Rest, Drinking, smoking, and Dental and Oral Health  
Initiatives in the Smart Life Project  ( 2nd term ) 
มี 3,652 องคกร เขารวม โดยเริ่มโครงการ 8 มีนาคม 2017  

Moderate Exercise " เพ่ิม 10 นาทีการเคลื่อนไหวในแตละวัน ตั้งเปากาวเดิน Foot step ชาย 
9,000 กาว หญิง 8,500 กาวในป 2022 การเดินคุยธุรกิจ ( Walk a biz ) โดย สวมเสื้อผา casual wear 
รองเทา Sport shoes  และ กระเปาสะพายหรือเป  



๑๑๖ 

 

Proper Dietโดยเพิ่มการทานผัก จาก 283 กรัม (2013) เปน 350 กรัม (2022) 
Quit-Smoking  Eradiation of tobacco smoke จากสถิติ passive smoking ตาย 15,000 คน

คิดเปน 4 เทาของการตายจากอุบัติเหตุบนทองถนน 

Participation in medical checkups and screening Regularly Knowing your body เพ่ือรู
สภาพสุขภาพของตน 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
โดยสรุปสถานการณดานสาธารณสุขในประเทศญี่ปุนก็ไมคอยแตกตางจากประเทศไทย การปองกัน

เปนนโยบาย การรักษาเปนหนาท่ี รวมถึงนโยบายหมอครอบครัว 6,500 คน ใน13 เขตสุขภาพ และรพ.สต. 
เขมแข็ง ใหความสําคัญกับ อสม.  

สังคมไทยจะกาวสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) ป 2568 หมายถึง สังคมที่มี
ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปที่อยูจริงในพ้ืนที่ตอประชากรทุกชวงอายุในพ้ืนที่เดียวกัน ในอัตราเทากับหรือ
มากกวารอยละ 20 ขึ้นไป หรือมีประชากรอายุ 65 ปขึ้นไปที่อยูจริงในพ้ืนที่ตอประชากรทุกชวงอายุในพ้ืนที่
เดียวกัน ในอัตราเทากับหรือมากกวารอยละ 14 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

 

 
บทสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการศึกษาดูงานประเทศญ่ีปุน(กป. 10) 

โอซากา เกียวโต ชิซูโอกะ และโตเกียว ประเทศญ่ีปุน 

การศึกษาดูงาน 5 วัน 4 คืน ท่ีประเทศญ่ีปุน โดยการเดินทางกลุมใหญสมาชิก 100 กวาคน พัก
เมืองละ 1 คืน เดินทางระหวางเมืองโดยรถบัส ที่แยกออกเปน 3 คัน โดยมีอาจารยหลักสูตรประจํารถ 
อธิบาย สรุป กอนเขาศึกษาดูงาน (Pre -learning study ) ทําใหการศึกษาดูงานในแตละที่ไดประโยชนมาก  
ไดเรียนรู การทํางานเชิงระบบของประเทศญ่ีปุน ความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา และความเครียดที่เกิดจาก
การทํางาน รวมถึงการพัฒนาประเทศทางดานเกษตร อุตสาหกรรม และ OTOP หมูบาน รวมถึงการเขาสู
สังคมผูสูงอายุของสังคมญ่ีปุน เพื่อเอามาปรับใช เพื่อพัฒนาประเทศไทยตอไป 
 

อยางไรก็แลวแต การบริหารจัดการคนกลุมใหญใหเขาระเบียบ วินัย และถูกใจทุกๆคน ก็เปนเรื่องท่ี
ทาทาย หลักสูตร นปส. รุนตอๆไปมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 

 

 

สวนที่ 3 ประมวลภาพจากการศึกษาดูงานประเทศญ่ีปุน 

ดูงานเรื่องTraffic and water Pollution management of Osakaวันที่ 17 เมษายน 2560 
ณ Osaka Perfectural Government 

 

 



๑๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๔ 

 

 

 

ดูงานเรื่อง  ศึกษาดูงานที ่ศูนยบริหารจัดการภัยพบิัติ 
วันที่ 17 เมษายน 2560 ณ จังหวัด Hyogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 

 

 

 

ดูงานเรื่อง  Promotionof Local Business and  Business Startup 
วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ  Shizuoka Prefectural Government 



๑๒๖ 

 

 

 



๑๒๗ 

 

 

 



๑๒๘ 

 

 

 



๑๒๙ 

 

 

 

ดูงานเรื่องTokyo Olympic 2020 Project Planning 
วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ Tokyo Municipalty, Shinjuku, Tokyo  



๑๓๐ 

 

 



๑๓๑ 

 

 



๑๓๒ 

 

 

 



๑๓๓ 

 

ดูงานเรื่อง   Productivity and Health Promotionin Workplaces  
วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ Ministry of Public Health, hiyoda, Tokyo  
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๑๓๖ 

 

คณะทํางานจัดทําเอกสารวิชาการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุน 
 

1. นายวาทกานต  ชอแกว  พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหนาคณะทํางาน 

2. นายขจิตต       บํารุงปรีชา ผูตรวจราชการกรมที่ดิน  คณะทํางาน 

3. นายกิตติคุณ    บุตรคุณ นายอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย คณะทํางาน 

4.นางอํานวยพร ชลดํารงคกุล ผูตรวจราชการกรมปาไม   คณะทํางาน 

5.นายชนะ  ธรณีทอง  นายอําเภอขามทะเลสอ   คณะทํางาน 
จังหวัดนครราชสีมา 
6.วาที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ      เจาพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี คณะทํางาน 

7.นายศุภชัย  เอกอุน   ผูอํานวยการฝายวิศวกรรม คณะทํางาน 
และบริการ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
เขต ๑ (ภาคกลาง)จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
8.นายนรินทรประทวนชัยผูอํานวยการสวนประสาน คณะทํางาน 
โครงการระราชดําริและกิจการพิเศษ 
 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
9.นายอนุรัตน ธรรมประจําจิต หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร คณะทํางาน 

10.พญ.วายุพา  วงศวิกรม  นายแพทยเชี่ยวชาญ   คณะทํางาน 

กรมการแพทย  

กระทรวงสาธารณสุข 

  

 

 

 



ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน 

ณ ประเทศญี่ปุน 

ที ่ ประเด็นการศึกษาดูงาน ประโยชนที่ประเทศไทยไดรบั 

๑. Traffic and Pollution Management 
ณ Osaka Prefectural Government 

๑. หากจะปรับเปลี่ยนประเทศไทยใหมีความกาวหนาพัฒนา
เทียบเทากับประเทศญี่ปุนในมิติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองเพิ่มศักยภาพของทองถิ่น ดังนี้ 
๑.๑ ปรับบทบาทภาครัฐไทย เพิ่มความเขมแข็งใหทองถิ่น เริ่ม
กระบวนการถายโอนภารกิจ อํานาจ ทรพัยากรและบุคลากรอยาง
จริงจังโดยการ 
๑) ถายโอนภารกิจของราชการสวนกลางที่ลงไปทาํหนาท่ีในภูมิภาค
ไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน โรงเรียนประถมและมธัยม 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชมุชน ปศุสัตว สาธารณสุข สํานักงาน
การทองเท่ียว ฯลฯ 
๒) พยายามผสานราชการสวนภูมิภาคเขากับทองถิ่น และลด
จํานวนราชการสวนกลางที่ลงไปในพื้นท่ีลง เพื่อใหเกิด”จังหวัด
จัดการตนเอง” 
๓) เพิ่มความเปนอิสระของทองถิ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของตนเอง 
๔) แกไขกฎหมาย ลดอํานาจการควบคุมทองถิ่นจากสวนกลางและ
สวนภูมิภาคลง 
๑.๒ สรางความแนนอนดานรายได ใหสามารถจัดเก็บรายไดเอง
มากข้ึน โดยการ 
๑) เพิ่มสัดสวนรายไดจากภาษีของทองถิ่นโดยถายโอนอํานาจการ
เก็บภาษีบางประเภทใหแกทองถิ่น เชน ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษี
นิติบุคคล ภาษีการคา ภาษีอบายมุข 
๒) ลดเงินของรัฐบาลกลางลง โดยเฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(Specific Grant) เพือ่ใหทองถิ่นมีแรงจูงใจในการหารายไดเองมาก
ขึ้น 
๑.๓ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย จําเปนตองมีการ
ควบรวมและลดจํานวนลง 
๑.๔ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหเขาไปมีสวนรวม
ในการปกครองมากข้ึน เชน 
๑) ลดขอจํากัดทางกฎหมายเพื่อใหการตรวจสอบถอดถอนโดย
ประชาชนงายขึ้น 
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ที ่ ประเด็นการศึกษาดูงาน ประโยชนที่ประเทศไทยไดรบั 

 
 
 
 
 

๒. 

 
 
 
 

 
Natural Disaster Prevention and 
Rahabilitation(ศูนยบริหารจัดการภัย
พิบัติจังหวัด HYOGO) 

๒)มีกลไกใหผูมีสวนไดเสียในพื้นท่ี เชน สมาคมธุรกิจการคา สหภาพ
แรงงาน กลุมสมาคมแมบาน ฯลฯ เขามามีสวนรวมในการปกครอง
ทองถิ่น 
๓) เปดเผยขอมูลตอประชาชนอยางสม่ําเสมอ 
 
๑. ในการบริหารจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ กอนการเกิดภัย
พิบัติ ควรมีการฝกซอมการใชอุปกรณในภาวะฉุกเฉิน การหนีภัย 
การปฏิบัติตัวท่ีถูกวิธีเพื่อเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ ในชวงระหวาง
การเกิดภัยพิบัติ ผูประสบภัยตองสามารถชวยเหลือตัวเองใหมีชีวิต
อยูรอดไดอยางนอย ๗๒ ชั่วโมง กอนที่ความชวยเหลือจากภายนอก
จะเขาไปถึง รวมทั้งการใหความชวยเหลือจากทางราชการและ
ภาคเอกชนอยางเปนระบบในชวงหลังจากเกิดภัยพิบัติ เพื่อให
สามารถกลับคืนสูภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว และสามารถตอบสนอง
ตอความตองการ ตลอดจนความเดือดรอนของผูประสบภัยไดอยาง
ตรงจุด 
๒. การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency 
Operation Center : EOC) อยางถาวร เพื่อเตรียมความพรอม
รับมือภัยพิบัติดวยการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เนื่องจากประเทศไทย
ยังไมมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินอยางถาวร ใน
อดีตเม่ือเกิดภัยพิบัติขึ้น ไมวาจะเปนน้ําทวม ดินโคลนถลม ฝนแลง 
พายุถลม รัฐบาลไทยจะจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน
ขึ้นมาเฉพาะกิจ ซ่ึงเปนการดาํเนินงานภายใตการกํากับดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นเปนกรณีๆ ไป ดังนั้น 
ศูนยดังกลาวจึงไมมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ท่ีเกิดข้ึน นอกจากนี้ประเทศไทยควรมีระบบเตือนภัยพื้นฐาน
ลวงหนาที่ทันตอเหตุการณ เชื่อถือได และเขาถึงประชาชนทุกคนใน
พื้นที่ ไดแก ระบบเตือนภัยลวงหนา SMS ผานระบบ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีทุกเครือขาย เปนตน  
๓. จัดตั้งศูนยเรียนรูการปองกันภัยพิบัติ (Disaster Prevention 
Experience – Learning Facility) เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดเรียนรู
ถึงข้ันตอนวิธีการจัดการภัยพิบัติ เพื่อใหสามารถเอาชีวิตรอดไดเมื่อ
เกิดภัยพิบัติจริง ซึ่งเปนการลดการสูญเสียชีวิต และยังเปนการเพิ่ม
ทักษะใหประชาชนสามารถชวยเหลือตัวเองกอน แทนที่จะรอความ
ชวยเหลือจากภายนอกที่อาจลาชาและไมทันการณ 

 



๓ 

ที ่ ประเด็นการศึกษาดูงาน ประโยชนที่ประเทศไทยไดรบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Business Startup Promotion ณ 
Shizuoka Perfectural Government 

๔. จัดหลักสูตรสอนวิธีการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติใน
โรงเรียน ตั้งแตระดับประถมข้ึนไปในทุกพื้นที่ท่ัวประเทศ เพื่อ
เตรียมความพรอมใหกับเด็กซ่ึงถือเปนอนาคตของชาติ ไดรูวธิี
ปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและสามารถเอาชีวิตรอดไดดวยตัวเอง 
๕ สนับสนุนการใชพลังงานทางเลือกอยางจริงจังและตอเนื่องในทุก
ระดับ โดยเฉพาะในระดบัชุมชน เพื่อใหคนในชุมชนไดเรียนรูการ
ผลิตและการใชพลังงานท่ีสามารถผลิตไดเองในพื้นที่ เชน พลังงาน
แสงอาทิตย และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมรับมือกรณีเกิดการ
ขาดแคลนพลังงานไฟฟา รวมทั้งควรสนับสนุนใหมีการจัดต้ังศูนย
เรียนรูเพื่อสงเสริมเยาวชนของชาติใหเรียนรูการใชพลังงาน
ทางเลือกและผานการฝกปฏิบัติในสถานที่จริง 
๖. ในกรณีท่ีสิ่งปลูกสรางท่ีเปนโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน หรือ
สะพาน ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ จนเกิดความเสียหายมาก 
และไมสามารถใชสัญจรและขนสงสิ่งของได ควรมีการนําแนว
ทางการเปนหุนสวนระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private 
Partnership : PPP) มาประยุกตใช เพื่อใหการกอสรางดําเนินการ
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากการนาํระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัยของภาคเอกชนมาใชในการกอสราง หลังจากเหตุการณ 
สึนามิในญี่ปุน สามารถสรางสะพานชั่วคราว Great Kansen 
Bridge ภายในเวลาเพียง ๖๑ วันเร็วกวากําหนดถึง ๒ เดือน จาก
ความรวมมือของภาครัฐและเอกชน ทําใหการเขาไปฟนฟูพืน้ที่และ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยทําไดงายขึ้น 
๗. วางแผนสรางเมืองรูปแบบใหม (Future City) โดยเนน ๓ สวน 
คือ การเปนเมืองที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เอ้ืออํานวยตอการเขาสู
สังคมผูสูงอายุ และการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ 
 
๑. จังหวัดและกลุมจังหวัดในประเทศไทยมีหลายแหงท่ีมีศักยภาพ
ดานภูมิสังคมไมแพจังหวัดชิซูโอกะ เราสามารถจัดทําเครือขายแบบ
เขาหรือเขารวมเครือขายกับเขาได โดยอาจจัดทําเปนรูปแบบ
จังหวัดคูแฝดกับจังหวัดชิซูโอกะ หรือทํากับจังหวัดอ่ืนหรือเมือง
อ่ืนๆ ทั่วโลกที่มีลักษณะทางภูมิสังคมคลายคลึงกัน เพื่อสงเสริม
ดานวัฒนธรรม การทองเท่ียวและดานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
๒. โครงสรางพื้นฐานเปนสิ่งจาํเปนที่จะดึงดูดนักลงทุน 
นักทองเท่ียว รัฐบาลจึงตองสนับสนุนจังหวัดใหมีความพรอมในดาน
นี้ 

 



๔ 

ที ่ ประเด็นการศึกษาดูงาน ประโยชนที่ประเทศไทยไดรบั 

  ๓. หนวยงานภาครัฐตองลดการทุจริตคอรรัปชั่นและลดขั้นตอนการ
ทําธุรกิจสาํหรับกลุมธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจ
เริ่มตน (Startup) ซึ่งถือเปนวิสาหกิจกลุมใหม ที่มีศักยภาพในการ
เติบโตสูงอยางกาวกระโดด ถอืเปนวิสาหกิจแหงอนาคตท่ีจะเปนอีก
หน่ึงกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึง
จะตองสงเสริมกันอยางจริงจัง 
๔. กลุมวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ท่ีจะเติบโตไดในยุคน้ี ตองคดิ
วางแผนธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเจาะตลาดระดับเอเชียใหได 
ไมใชแคเพียงตลาดในประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงและสรางสรรค
นวัตกรรมขึ้นมา และท่ีสําคัญกุญแจดอกแรกที่จะไขประตูสูเวทีโลก 
ตองไมลืมเรื่องการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษดวยเชนกัน 
๕. จากการรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) SMEs ในประเทศไทยจําเปนตอง
มีการเตรียมความพรอม และปรับตัวในการดําเนินธุรกิจใหมีความ
เปนสากล เพื่อเขาสูตลาดตางประเทศ ทั้งดานการบริหารจัดการ
แรงงาน การลงทุนในตางประเทศ การเปดสาขา การหาตัวแทน 
และหุนสวนในตางประเทศ ตลอดจนการแสวงหาแหลงวัตถุดิบ
เพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยางยั่งยืน 
๖. รัฐบาลตองกําหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของกับ SMEs 
ใหมีความเหมาะสมและเปนแนวทางปฏิบัติให SMEs ไทย สามารถ
ดําเนินธุรกิจรวมกับนานาชาตไิด เพื่อใหเกิดการมุงสูความเปนสากล
หรือ SMEs Internationalization ได เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยควรนําผลการศึกษาวิเคราะหกฎหมาย นโยบาย และมาตรการที่
เก่ียวของกับ SMEs ของประเทศญ่ีปุนท่ีนาสนใจ และสามารถนํามา
ประยุกตใชกับ SMEs ของประเทศไทย ใหมีความเหมาะสมกับ
สถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศได ดังนี้  
๑) ดานภาษีอากร ควรนําตนแบบนโยบายการหักลดหยอนภาษี
อากรของประเทศญี่ปุนมาปรับใชเปนมาตรการเสริมกับนโยบายการ
ยกเวนภาษีอากรตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม อันจะเปนการสงเสริม 
SMEs ใหไดมีโอกาสและศักยภาพในการดาํเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
๒) การจัดตั้งศูนยบริการขององคกรสงเสริม SMEs คือ การมี
หนวยงานกลางที่มีภารกิจในการดูแลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมโดยตรง ทําหนาท่ีนํานโยบายในการพัฒนา  SMEs 
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  มาดําเนินการในทางปฏิบัติ และเปนหนวยงานท่ีดําเนินการ
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ เพื่อให
เกิดการขยายการใหบริการตางๆ ตลอดจนความชวยเหลือแก 
SMEs อยางทั่วถึงทั้งประเทศ 
๓) สงเสริมงานวิจัยและพัฒนา ควรมีการจัดทําเปนโครงการขนาด
ใหญที่มีลักษณะเปนศูนยกลาง ประกอบดวยหนวยงานหลาย
หนวยงานท่ีดําเนินการไปในระบบเดียวกัน ตลอดจนมีการกําหนด
โครงการที่เนนเฉพาะโครงการท่ีพัฒนาและมีการวิจัยแลว ซึ่งจะ
เปนการสรางผลลัพธที่เปนรูปธรรมมากกวาการสงเสริมการพัฒนา
และวิจัยแบบไมมีการรวมศูนย จัดสรรทุนสนับสนุนและเปนผู
ประสานงานกับหนวยงาน องคกร และสถาบันวิจัยตางๆ ใหเขา
รวมโครงการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ีมีลักษณะเปนไปในแนวทาง
เดียวกันท้ังประเทศและสรางผลลัพธท่ีเปนประโยชนกับ SMEs 
และเกิดการพัฒนาประเทศในภาพรวมตอไป 
๔) การบมเพาะธุรกิจ จัดตั้งหนวยงานกลางท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ เพื่อเปนแหลงรวบรวมความรูและทําหนาที่ดูแลใหเกิดการ
บมเพาะ การสงเสริม และการพัฒนา SMEsใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ตลอดจนใหความชวยเหลือแนะนําในการดําเนินธรุกิจแก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
๕) ธุรกิจสีเขียว หรือ Go Green เปนนโยบายใหมที่หลายประเทศ
ทั่วโลกใหความสนใจ โดยเนนการออกนโยบายสนับสนุนรณรงคให
ลดและประหยัดการใชพลังงานในการดําเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีการพัฒนาอยางตอเนื่องสูการเปน “อุตสาหกรรมสี
เขียว” และมีสิทธิประโยชนตางๆ ให เมื่อสามารถดําเนินการได
ตามเงื่อนไข เชน การยกเวนคาธรรมเนียมรายป การยกเวนอากร 
การยกเวนภาษี เปนตน 
๖) การพัฒนาดานเทคนิค/นวัตกรรมใหม ควรนํามาตรการสงเสริม 
SMEs ดานการนาํเทคโนโลยมีาประยุกตใช โดยการสนับสนุน
ทางดานการเงินในรูปแบบการใหบัตรกํานัลและการใหเงิน
สนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางนวตักรรมใหม ตลอดจนสงเสริมให
เยาวชนคนรุนใหมที่มีคิดสรางสรรค และแปลกใหม ใหเขามามีสวน
รวมในการพัฒนานวัตกรรมใหม เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันของ SMEs และสงเสรมิใหเยาวชนไดมีโอกาสในการปฏิบัติ
จริงและรูจักการใชความคิดสรางสรรคที่มี เพื่อสรางใหเกิด
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมแกประเทศชาติ 
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๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. 

Tokyo Olympic ๒๐๒๐ Project 
Planning ณ Tokyo 
Municipality,Shinjuku,Tokyo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Health and Productivity 
Promotion in Workplace ณ 
Ministry of Public 
Health,Chiyoda.Tokyo 

๑. วิสัยทัศนของ Tokyo Olympic/Paralympic Games ๒๐๒๐ 
คลายคลึงกับมุมมองวิสัยทัศนของรัฐบาลไทยในปจจุบัน ท่ีตองการ
ใหประเทศ “มั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” จึงเปนภารกิจของทุกภาค
สวนในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศในดานตางๆ เพื่อปรับแก 
จัดระบบ และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมๆ ที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ ๒๑ ได 
๒. นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๙ ที่มีตอพสกนิกรชาวไทย ไปปรับใช
ในการบริหารงานเชิงบูรณาการ การนําแนวคิด “การให” และ 
“การเสียสละ” เปนการกระทําอันมีผลกําไร คือ ความอยูดีมีสุข
ของราษฎร  
 
๑. จูงใจประชาชนใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 
กอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๒. จัดตั้งคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการทาํงาน 
กอใหเกิดการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 
๓. เผยแพรนโยบายสงเสริมสขุภาพตอประชาชน โดยอาศัยสื่อ
ตางๆ ท่ีหลากหลาย เพื่อใหประชาชนเขาถึงไดโดยงาย 
๔. บูรณาการการสงเสริมสุขภาพ ใหหลักสูตรการเรียนการสอน ท้ัง
ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เปนสิ่ง
สําคัญและจาํเปนอยางยิ่ง 
๕. ผูมีสวนไดสวนเสีย ควรใหความรวมมือทุกขัน้ตอนของการ
พัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งของการพัฒนา 
๖.เสริมสรางคานิยมอนุรักษสิ่งแวดลอมสําหรับทุกคนและทุก
สถานที่ เพื่อเปนแบบอยางท่ีดี 
๗. เสริมสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครองในการพัฒนา
สุขภาพนักเรียน กอใหเกิดการแกไขปญหาไดอยางมีประสทิธิภาพ 
๘. ควรใหความสําคัญในการนํานโยบายดานสุขภาพไปสูการปฏิบัติ
อยางจริงจัง 
๙. ควรสงเสริมการพัฒนาท่ีนาํธรรมชาติบําบัดมาใชในการสราง
เสริมสุขภาพ 
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  ๑๐. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกทั้งในชุมชน ในโรงพยาบาล และใน
โรงเรียนหรือสถาบันท่ีเก่ียวของ 
๑๑. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการสงเสริมสุขภาพ
ระหวางประเทศไทยและประเทศญี่ปุน 
๑๒. ควรมีการศึกษารูปแบบการปองกันอุบัติภัยจากการจราจรของ
ประเทศญี่ปุน  โดยเฉพาะการสรางจิตสาํนึกของบุคคลและ
โครงสรางของถนน 
๑๓. ควรศึกษารูปแบบการพฒันาจิตสาํนึกในการจัดการดแูล
สิ่งแวดลอมของประเทศญี่ปุน เพื่อนํามาประยุกตใชในประเทศไทย 
๑๔. ควรศึกษาการบริหารจัดการศนูยดูแลผูสูงอายุ เพื่อนํามา
ประยุกตใชในประเทศไทย 
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สรุปผลการศึกษาดูงานตางประเทศ 

ของคณะผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) 

รุนท่ี 68 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ณ ประเทศญ่ีปุน 

ระหวางวันท่ี 16 – 22 เมษายน 2560 
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สรุปผลการศึกษาดูงานตางประเทศ 

ของคณะผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.)รุนที6่8 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ณ ประเทศญี่ปุน 

ระหวางวันที่ 16 – 22 เมษายน 2560 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของคณะดูงาน 

1.1 รายชื่อคณะดูงาน  

1  นายกาศพล  แกวประพาฬ ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหนาคณะ 
2  ศาสตราจารย ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม ผูอํานวยการหลักสูตรดานวิชาการ 

 3  นายจาดุร  อภิชาตบุตร ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

    อาจารยท่ีปรึกษา 
4  นายบุญธรรม  ถาวรทัศนกิจ ผูอํานวยการวิทยาลัยมหาดไทย 
5 นายสมเกียรติพูลสุขเสริม   หัวหนาสํานักงานจังหวัดระยอง 
6 นายฤหัสไชยศักดิ ์    หัวหนาสํานักงานจังหวัดจันทบุร ี
7 นายนิเวศนหาญสมุทร   ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 
8 นายชาญชัย คงทัน   หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
9 นายฉัตรชัยอุสาหะ   หัวหนาสํานักงานจังหวัดนราธิวาส 
10 นางสุรียพรรณ ณสงขลา   หัวหนาสํานักงานจังหวัดสตูล 
11 นายภูวนัฐ สมใจ   หัวหนาสํานักงานจังหวัดปตตาน ี
12 นายศุภศิษยกอเจริญยศ   หัวหนาสํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 
13 นายสมชายหาญภักดีปฏิมา หัวหนาสํานักงานจังหวัดกระบี ่
14 นางสาวนุชนาถประทีปธีรานันต ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
15 นายอนุรัตนธรรมประจําจิต หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร 
16 นายอํานาจ ชูทอง   ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน 
       ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
17 นายวิวัฒนอินทรไทยวงศ   นายอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุร ี
18 พ.อ.อ. อนุชา พัสถาน   นายอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธาน ี
19 นายศิลปชัย เรือนสูง   นายอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
20 นายพงศพีระ ชูชื่น   นายอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
21 นายสกุลดํารงเกียรติกุล   นายอําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
22 นายกลาณรงค ยุติธรรม   นายอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
23 นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์   นายอําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
24 นายธนิต สุภาแสน   นายอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 
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25 นายวิชัย บุญมี   นายอําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 
26 นายชนะ ธรณีทอง   นายอําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
27 นายปญญา เศวตธรรม   นายอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี
28 นายประสงค หลาออน   นายอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
29 นายประทีป นทีทวีวัฒน   นายอําเภอปากทอ จังหวัดราชบุร ี
30 นายธวัชชัย นามสมุทร   นายอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
31 นายยุทธนาพิทยานันทกุล   นายอําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
32 นางวันดี ราชชมภ ู   นายอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย 
33 นายปกรณ กรรณวัลลี   นายอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุร ี
34 นายบุญธรรม ทองพิจิตร   นายอําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
35 นายสมปราชญปราบสงคราม นายอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 
36 นายชัชวาลย ปญญา   นายอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
37 นายชัยยงคเมธาสุรวิทย   นายอําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 
38 นางฐิติลักษณ แสงงาม   นายอําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 
39 นายศรัทธา ทองคํา   นายอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี ่
40 นายทศพล เผื่อนอุดม   นายอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
41 นายยงยุทธ สวนทอง   นายอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
42 นายพงศเทพประทุมสุวรรณ นายอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
43 นายโยธินประสงคความด ี   นายอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 
44 วาที่ ร.ต. พยุงศักยสุวรรณโณ นายอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
45 ร.ต.ท. ภพชนกชลานุเคราะห นายอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 
46 นายวีนัส สีสุข   นายอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
47 นายสุวิทย สุริยะวงค   นายอําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 
48 นายอิศรรัฐ แสงมณี   นายอําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 
49 นายกิตติคุณ บุตรคุณ   นายอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
50 นายยุทธพร พิรุณสาร   นายอําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 
51 นายผดุงศักด์ิอ่ิมเอิบ   นายอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
52 นายนภดล จอมเพชร   นายอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
53 นายกกชัย ฉายรัศมีกุล   นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุร ี
54 นายสินาทร โอเอ่ียม   นายอําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค 
55 นายปยะ ปจนํา   นายอําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
56 นายสมเกียรติแกวรัตน   นายอําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
57 นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ   นายอําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 
58 นายชัยพฤกต์ิเชียรธานรักษ นายอําเภองาว จังหวัดลําปาง 
59 จ.ส.อ. คํานึงพรหมพิมพ   นายอําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 
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60 นายชัยรัตนพัดประดิษฐ   นายอําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 
61 นายนิวัตน สุพจิตร นายอําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูม ิ
62 นายชัยสิทธิ์ชัยสัมฤทธิ์ผล   นายอําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูม ิ
63 นายกิติพงษ แยมมี   นายอําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุร ี
64 วาที่ ร.ต. สมชายเรืองจันทร นายอําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 
65 นายประพันธ ตรีบุบผา   นายอําเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
66 นายปรณต สุวรรณมาลา   ผูอํานวยการสวนรักษาความสงบเรียบรอย 2 
67 นายสัญชัย เตชนิมิตวัช   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบขอมูล 
68 นายขจิตตบํารุงปรีชา   ผูตรวจราชการกรมท่ีดิน 
69 นายพินิจ วรจักร   เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดอุบลราชธาน ี
70 น.ส.สุภาวณีชูโชต ิ   เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดชุมพร 
71 นายสุรวิทย นวลแกว   เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดราชบุรี 
72 นายสาครรุงเรือง   ผูตรวจราชการกรมท่ีดิน 
73 วาที่รอยตรีพิรุณเหมะรักษ เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดจันทบุร ี   
74 นายวาทกานตชอแกว   พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุร ี
75 นางศุภมาส เหล็นเรือง   ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน   
76 นายทวี ไขแกว   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
77 นายพิชัย เสริมสุวรรณ   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธาน ี
78 นายสมพรกาญจนนิรันดร   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธาน ี
79 นายกัฬชัยเทพวรชัย   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก 
80 นายเดชา พลกลา   หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม 
81 นายหรรณพพุกจันทร   หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 
82 นายเพ่ิมวิทยากันทะทรง   หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแมฮองสอน 
83 นายสัญญธวัชชริ้วเหลือง   หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร 
84 นายทแกลว นุศรีวอ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษรักษาการ 
  ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการสาธารณภัยศปภ. เขต ๗สกลนคร 
85 นายวิญู สิงหเสม   ทองถ่ินจังหวัดยะลา     
86 นายวันชัยจงวิริยะเจริญชัย ผูอํานวยการไฟฟาเขตบางขุนเทียน    
87 นายศุภชัย เอกอุน   ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมและบริการ    
88 นายวิริยะ รามสมภพ   ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบกลาง  
89 นายเทพสุ บวรโชติดารา   ผูอํานวยการกองขาวกรองทางการเงิน 
90 นางวัลภาเดชากิจไพศาล   พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสกลนคร 
91 นายอนันต ดนตร ี   พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสระบุร ี
92 นางสาวรัชนีเพชรสม   เกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท 
93 นายเวียง สุวรรณะ   สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสงขลา 
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94 นายปรารถนา ประสงคดี   น า ย แ พ ท ย ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า 

   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
95 พญ.วายุพา วงศวิกรม   หั ว ห น า ก ลุ ม ง า น จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ใ น ค น 

   สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย   
96 นายวันฉัตร ชุณหถนอม   อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด   
97 นางกัญญสิริเจริญธรรมโชค หัวหนาฝายเวชศาสตรชันสูตร 9 
98 พ.ต.ท.บรรณฑูรยฉิมกรา   ผูบัญชาการสํานักคดีอาญาพิเศษ 3 
99 นายอัชฌา สุวรรณนิตย   สหกรณจังหวัดตาก 
100 นางอํานวยพรชลดํารงคกุล ผูตรวจราชการกรมปาไม 
101 นายนรินทร ประทวนชัย   นักวิชาการปาไม 
103 นางเสาวลักษณ  กิจนุสนธิ์  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ (เจาหนาท่ี) 

104 นางสาวภัทรวดี  วองไว  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ (เจาหนาท่ี) 

105 นายสุทธิศักดิ์  ประสงค  เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน (เจาหนาท่ี) 
106 นายศักด์ิสิทธิ์  พันธฤทธิ ์  พนักงานประจําสํานักงาน (เจาหนาท่ี) 

1.2  ชื่อเรื่อง/หลักสูตร 

       การศึกษาดูงานตางประเทศตามโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 68  
ณ ประเทศญี่ปุน 

แหลงผูใหทุน  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและสวนราชการตนสังกัดของผูเขารับการการศึกษาอบรม 

      งบประมาณ   คนละ 65,000 บาท 
      ตั้งแตวันที่ 16 –  22 เมษายน 2560 รวมระยะเวลา 6 วัน 

สวนที่ 2 ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุมสัมมนา ปฏิบัติการวิจัย และไปปฏิบัติงานใน

องคการระหวางประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน 
2.1  วัตถุประสงค 

       เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ วิสัยทัศน มุมมอง บทเรียนดานการปกครอง การบริหารจัดการในระดับมหภาค

และจุลภาค ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการที่สอดคลองกับบริบทของไทยและทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล 

2.2  เนื้อหาที่เปนสาระสําคัญในเชิงวิชาการท่ีสามารถนําไปใชประโยชน 
1. สรุปผลการศึกษาดูงาน เรื่อง Traffic and Pollution Management   ณ Osaka Prefectural 

Government(เมืองโอซากา) 
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บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนประเทศที่มีการพัฒนาเมืองเชิงนิเวศที่

เดนชัด โดยมีหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด Eco Town คือ กระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา และอุตสาหกรรม (Ministry of Economic, Trade and Industry : METI) และกระทรวงสิ่งแวดลอม 

(Ministry of Environment : MOE) ทั้งนี้ เนื่องจากเปนท่ีทราบกันดีวา ประเทศญี่ปุนนั้น เปนชาติมหาอํานาจทาง

เศรษฐกิจติดอันดับโลก มีการเกิดอุตสาหกรรมการผลิตตางๆ มากมายภายในประเทศ รวมถึง มีการคิดคน

นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อใหผูอุปโภคบรโิภคไดรับสินคาและผลิตภัณฑใหมๆ ตลอดเวลา จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให

ประเทศญี่ปุนมีการละทิ้งสิ่งของที่ไมใชแลวออกมาเปนปริมาณมากตอวัน ซึ่งของเสียดังกลาวจําเปนตองมีวิธีการ

หรือกระบวนการกําจัด โดยหนึ่งในวิธีการเดิมที่ใชกันเปนอยางมาก คือ การเผาขยะของเสยี ซึ่งสรางปญหามลภาวะ

ทางสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก  

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้คณะศึกษาดูงานไดไปเยี่ยมชมเมืองเชิงนิเวศของจังหวัดโอซากา (Osaka 

Eco-town)เริ่มตนโครงการตั้งแตปพ.ศ. 2547 และกอตั้งอยางเปนทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 โดย

จังหวัดโอซากานี้ เดมิเปนพ้ืนที่ท่ีเคยประสบปญหาการจัดการของเสียที่ไมเหมาะสมและมีอัตราการรีไซเคิลในระดับ

ต่ํา หนวยงานราชการและภาคประชาสังคมจึงไดมีการรวมกันเริ่มตนโครงการเพ่ือสงเสริมใหเกิดสังคมที่มี

ความกาวหนาในดานสิ่งแวดลอมตางๆ เกิดธุรกิจดานสิ่งแวดลอม และชวยใหธุรกิจอุตสาหกรรมของจังหวัดโอซากา 

อยูรวมกับชุมชนไดอยางมีความสุขสําหรับทุกฝาย ซึ่งในอดีต จังหวัดโอซากาเคยมีปญหาขยะที่มีปริมาณมาก อาทิ 

เมื่อป 2543 มีขยะอุตสาหกรรมสูงถึง 17.68 ลานตัน และในปใกลเคียงกันมีขยะชุมชนมากถึง 4.18 ลานตัน 

ขณะที่อัตราการรีไซเคิลต่ํา หลุมฝงกลบของเมืองเต็ม และการจัดการของเสียอุตสาหกรรมที่ไมเปนไปตามกฎหมาย

ที่กําหนด เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก อีกทั้ง เดิมประชาชนเองก็ยังตอตานโรงงานกําจัดกากของเสีย เนื่องจากกังวลวา 

จะมีการปนเปอนของสารเคมี ดังนั้น ทางจังหวัดโอซากาจึงไดมีการบูรณาการเรงรัดและจัดทําแผนเพ่ือแกปญหา

ขยะดวยการบัญญัติกฎหมายเพ่ิมเติม พรอมสงเสริมใหมีการรีไซเคิล ซึ่งไดเปดใหเอกชนที่มีเทคโนโลยีดานการรี

ไซเคิลสูง เขารวมแผนดวย โดยวางกรอบวา โรงงานรีไซเคิลควรตั้งในพ้ืนที่ใด และไดคัดเลือกโรงงานที่เขารวม

โครงการวา จะตองมีเทคโนโลยีการจัดการน้ําเสีย มลพิษทางอากาศ และการขนสง โดยเปนโรงงานที่มีความ

นาเชื่อถือและเนนความสําคัญใหกับชุมชนเปนสําคัญ  

ในปจจุบัน ทางจังหวัดโอซากาไดมีโรงงานที่ใหบริการบําบัดและรีไซเคิลกากของเสียอุตสาหกรรม 

มีความสามารถในการบําบัด 200 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยใชเทคโนโลยี Reclaimed Fuel (RF) ซึ่งเปน

เทคโนโลยีการรีไซเคิลของเสีย ที่มีลักษณะเปนของเหลวหรือโคลน เชน สารละลายที่มาจากโรงไฟฟา 

อุตสาหกรรมน้ํามันและปโตรเคมีอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งเมื่อผานกระบวนการแลว จะไดเชื้อเพลิงทดแทนสําหรับ



๗ 

 

โรงงานปูนซีเมนต ซึ่งขอดีของเทคโนโลยีนี้คือ สามารถรีไซเคิลขยะไดหลากหลายรูปแบบ ไมมีการเผาไหม ทําใหไม

มีควันไอเสีย ขยะเหลานั้นจะนํามาใชงานไดหมด ลดการเกิดมลพิษ หรือการใชเทคโนโลยี subcritical water 

(SC) เพ่ือรีไซเคิลและบําบัดของเสีย โดยเพ่ิมอุณหภูมิเพ่ิมความดัน เพ่ือแยกกากของเสียออกเปนสารแตละชนิด 

โดยสามารถแยกสิ่งที่ใชแลวไดทั้งน้ํามัน กรด ดาง พลาสติก เศษไมซากพืช ซากสัตวกากตะกอน เปนตน 

อนึ่ง สําหรับขยะที่เปนของแข็งอ่ืนๆ เชน ขยะพลาสติก ยางรถยนตทางจังหวัดโอซากาไดมีการใช

เทคโนโลยี Subcritical water เมื่อผานกระบวนการจะไดสารที่แยกตัวออกจากของเสีย หลังจากนั้น นํามาผาน

กระบวนการ Pyrolysis ซึ่งผลผลิตที่ไดคือเชื้อเพลิงเหลว (Liquid Fuel) ที่สามารถนํากลับไปเปนวัตถุดิบใน

กระบวนการผลิตพลาสติกหรือปโตรเคมีที่เก่ียวของตอไป  

นอกจากนี้ ทางจังหวัดโอซากาไดยังมีโรงงานรีไซเคิลขยะประเภทอาหารและขยะอินทรียท่ัวไป 

 โดยกระบวนการ Carbonization ไดผลิตภัณฑเปน ถาน เปนเชื้อเพลิงชีวมวล ขยะที่ถูกจัดสงมาที่โรงงานนี้ มีทั้ง

อาหารสําเร็จรูปที่หมดอายุจากหางสรรพสินคา เศษอาหาร ขนมปงผักจากรานอาหาร ตลาดสด สํานักงาน รวมถึง

จากไรหรือฟารม จากนั้น ขยะทั้งหมดจะถูกนํามาคัดแยกบรรจุภัณฑประเภทกระดาษ พลาสติกออกกอน แลวนํา

ขยะเขาสูกระบวนการ Carbonization โดยเตาเผาคารบอน มีความจุ 1,300 kg-dry/h ขอดีของกระบวนการ 

Carbonization ซึ่งของสวนใหญเปนขยะประเภทอาหาร ผลลัพทที่ไดคือถานคารบอน (Char) โดยในขั้นตอน

สุดทายนั้น สามารถนําไปเปนเชื้อเพลิงชีวมวล โดยการจําหนายถานคารบอนนี้ตอไป 

อนึ่ง ทางจังหวัดโอซากาไดหยิบยกขอสังเกตสําหรับอุตสาหกรรมสีขาวดวยวาสําหรับนวัตกรรม

รถยนตในรุน Prius PHV จากบริษัท TOYOTA เปนรถยนตประหยัดพลังงานระบบชารตแบตเตอรี่ โดยใชไวเลส 

(Wireless Parking Change) เพียงการจอดรถบนจุดปลอยสัญญาณจะเขาสะสมแบตเตอรี่กับตัวรถยนต ซึ่งมีจุด

เติมแบตเตอรี่กับตัวรถยนตอยูทั่วไปในที่สาธารณะในจังหวัดโอซากา หรือการใชเทคโนโลยี Eco ideas ของบริษัท 

Panasonic ในการผลิตเครื่องใชไฟฟาที่ประหยัดพลังงาน เชนหลอดไฟ LED หรือการผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ํา 

หรือตัวเก็บพลังงานไฟฟาที่แปลงจากพลังงานแสงอาทิตยสําหรับใชในบานเรือนทั่วไปในจังหวัดโอซากา 

แนวทางการควบคุมการปลอยกาซNO2และฝุนละออง(Particulate Matter (PM))จากรถยนตที่สําคัญคือ 

1. การสงเสริมระเบียบเกี่ยวกับรถยนตโดยการอํานวยความสะดวกในการใหบริการและการ

บํารุงรักษารถยนต 
2. การควบคุมรถประเภทของรถยนตใหมีความเหมาะสมและสงเสริมการควบคุมการไหลเขาออก

ของจราจร 

3. การสงเสริมรถยนตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4. สงเสริมการขับขี่ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

5. การควบคุมและลดความตองการการใชรถยนตโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนสงสาธารณะ 

6. การจัดการกับการจราจรดวยการปรับปรุงความสามารถในการใชเลี่ยงและการเชื่อมตอ ฯลฯ 
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7. เพ่ิมความตระหนักรูของประชาชนและสงเสริมการศึกษาดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการใช
ยานพาหนะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ผลประโยชนท่ีไดรับ 

1. หากจะปรับเปลี่ยนประเทศไทยใหมีความกาวหนาพัฒนาเทียบเทาประเทศญี่ปุนในมิติขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะตองเพ่ิมศักยภาพทองถ่ินดังนี้  

1.1 ปรับบทบาทภาครัฐไทยเพ่ิมความเขมแข็งใหทองถ่ินเริ่มกระบวนการถายโอนภารกิจอํานาจ 

ทรัพยากร และบุคลากรอยางจริงจังโดย 
 1)ถายโอนภารกิจของราชการสวนกลางที่ลงไปทําหนาที่ในภูมิภาคไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน 

โรงเรียนประถมและมัธยม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน ปศุสัตว สาธารณสุข สํานักงานทองเท่ียว ฯลฯ 

   2)พยายามผสานราชการสวนภูมิภาคเขากับทองถิ่น และลดจํานวนราชการสวนกลางที่ลงไป
ในพ้ืนที่ลง เพ่ือใหเกิด “จังหวัดจัดการตนเอง” 

   3)เพ่ิมความเปนอิสระของทองถ่ินในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง 

   4) แกไขกฎหมายลดอํานาจการควบคุมทองถ่ิน จากสวนกลางและสวนภูมิภาคลง 
1.2 สรางความแนนอนดานรายได ใหสามารถจัดเก็บรายไดเองมากขึ้น 

1)เพ่ิมสัดสวนรายไดจากภาษีของทองถิ่นโดยถายโอนอํานาจการเก็บภาษีบางประเภทให

ทองถ่ิน เชน ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีการคา ภาษีอบายมุข 
2)ลดเงินของรัฐบาลกลางลง โดยเฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะ(Specific Grant)เพ่ือใหทองถิ่นมีแรงจูงใจในการหา

รายไดเองมากขึ้น 

1.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทยจําเปนตองมีการควบรวมและลดจํานวนลง 
เพ่ือใหมีขนาดใหญขึ้น แตไมควรเหมาเขงทํา ใหทําเฉพาะที่พรอม โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

1.4 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหเขาไปมีสวนในการปกครองทองถ่ินมากข้ึน 

1) ลดขอจํากัดทางกฎหมายเพ่ือใหการตรวจสอบถอดถอนโดยประชาชนงายข้ึน 
2) มีกลไกใหผูมีสวนไดเสียในพ้ืนที่ เชน สมาคมธุรกิจการคา สหภาพแรงงาน กลุมสมาคมแมบาน ฯลฯ เขามามี

สวนรวมในการปกครองทองถ่ิน 
3)เปดเผยขอมูลตอประชาชนอยางสม่ําเสมอ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. ความสําเร็จของการจัดการดานการควบคุมภาพสิ่งแวดลอม ของเทศบาลนคร OSAKA เกิดจาก 

การตะหนักรูของผูบริหารเมืองตั้งแตในอดีต จนถึงปจจุบันกวา 50 ป มาแลว 

2. ความสําเร็จของการจัดการดานการควบคุมภาพสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธฺโดยตรงกับความพรอม 
ในดานเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนทําใหระยะเวลาในชวงแรกๆคอนขางจะใชเวลาดําเนินการนาน และไดผลเร็วขึ้น

เมื่อเศรษฐกิจดีข้ึน 

3. ความสําเร็จเกิดจากรายไดของทองถ่ินที่มีอยางเพียงพอ โดยสัดสวนรายไดขององคกรปกครอง 
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ทองถ่ินตอรัฐบาลของประเทศญี่ปุน =53 : 47 %(ปค.ศ.2009) 
4. ความสําเร็จเกิดจากประเทศญี่ปุนเปนผูนําดานเทคโนโลยีดานยานยนตจึงสามารถพัฒนา

นวัตกรรมรถยนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 

5. ความสําเร็จเกิดจากวัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศญี่ปุนท่ีประชาชนมีความชาตินิยม รักชาต ิ
 เคารพผูมีอํานาจ ขาราชการ จึงมักปฏิบัติตามกฎหมายโดยไมหลีกเลี่ยง 
     6.  รัฐบาลไทยควรรณรงค ประชาสัมพันธ โดยการจัดนิทรรศการแสดงสินคาและบริการที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม โดยเชิญบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงไฟฟา โรงเรียน องคกรดานสิ่งแวดลอม ทั้งจากประเทศญี่ปุน 

ประเทศในอาเซียนและอ่ืนๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีการดําเนินธุรกิจ อาทิ ดานพลังงาน ปโตรเคมี ที่มีการจัดการ

ดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ที่เปนระบบและเดนชัด เขารวมดวย ทั้งนี้ เพ่ือที่จะสื่อสารใหคนไดคิดเกี่ยวกับ

รูปแบบชีวิตในอนาคตสําหรับคนรุนใหม รวมทั้ง รัฐบาลไทยควรสนับสนุนและใหสิทธิทางการคาและการลงทุนแก

บริษัทชั้นนําตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่ไดนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตสินคาสําหรับการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่มุงเนนรักษาสภาพแวดลอมของประเทศและการแกปญหาสภาพแวดลอมของโลก และเพ่ือ

กระตุนการพัฒนาธุรกิจโดยสรางเทคโนโลยีเพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอม การพัฒนาชุมชนและสังคมที่จะทําใหอยู

รวมกับสิ่งแวดลอมในอนาคตอยางยั่งยืนในระยะยาวตอไป  

              ๗. จะเห็นวาทางรัฐบาลญี่ปุนและการปกครองทองถิ่นมีความมุงมั่นและมองความปลอดภัยขอ
ประชาชน ใหอยูในสภาวะแวดลอมและอากาศที่ดี มีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง และประชาชนมีการปฏิบัติตาม

อยางเครงครัดมีวินัยดีมาก ดังนั้นอยากเสนอใหประเทศไทยไดมีการปลูกฝงวินัยใหเด็กๆ อยางจริงจังโดยอาจจะ

กําหนดใหเปนเกณฑชี้วัด(KPI) เพ่ือวัดผูบริหารการศึกษาหรือครูประจําชั้นในสถาบันการศึกษาทุกแหง ในสวนของ
สาธารณะนั้นก็ใหบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ซึ่งอาจจะโอนหนวยงานตํารวจมาอยูที่โครงสรางการบริหารงานของ

ทองถิ่น เพ่ือใหการทํางาน/ควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ     
8. ชาวญี่ปุนเปนคนที่มีวินัยและเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐซึ่งนับวาเปนจุดแข็งที่โดดเดน 
สังเกตไดวาการจราจรในเมืองโอซากามีความคลองตัวมาก ไมมีรถจอดตามแนวถนนใหเห็น รถสาธารณะหรือรถบัส
ที่รับนักทองเที่ยวสามารถจอดรับ/สงผูโดยสารไดตามเวลา ประชาชนเลือกที่จะใชรถจักรยานหรือเดิน โดยเฉพาะ
นักเรียนจะเดินไปกันเปนกลุมๆ จึงทําใหตัวเมืองโอซากาไมแออัด การจราจรไมติดขัด โดยความสําเร็จของกาน
จัดการจราจร สวนหนึ่งเกิดจากความมีวินัยของประชาชนชาวญี่ปุน เคารพกฎหมาย อีกทั้งเครงครัดเปนระเบียบ
วินัย ภาครัฐเองก็มีขอกําหนดแนวทางในการปฏิบัติการออกใบขับขี่ไมไดอนุญาตใหออกงายๆ ตองมีการกําหนด
คุณสมบัติเครงครัดทําใหเกิดอุบัติเหตุนอย ประกอบกับการบริหารจัดการดวยแนวทางเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน จึงเปนแบบอยางท่ีสามารถนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมตอไป 

 
 
2. สรุปผลการศึกษาดูงาน เรื่องNatural Disaster Prevention and Rahabilitation(ศูนยบริหารจัดการภัย

พิบัติจังหวัด HYOGO)  



๑๐ 

 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

ประเทศญี่ปุน เปนอีกประเทศหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบแผนดินไหวที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเชน 

การเกิดเหตุการณสึนามิ ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ตัวของเปลือกโลกใตมหาสมุทรทรุดลงชนกับเปลือกโลกบนฝง

บริเวณนานน้ําใกลชายฝงญี่ปุน เมื่อเกิดการสั่นสะเทือน จากการเคลื่อนที่ทําใหเกิดแผนดินไหวรุนแรงใกลบริเวณที่

เปลือกโลกเคลื่อนที่ชนกัน (intersect) การเกิดแผนดินไหว ซึ่งจุดเหนือศูนยกลางแผนดินไหว (epicenter) อยูบน

ฝงความเสียหายจากพายุลมและน้ําทวม ไตฝุน ฝนตกหนัก ฤดูฝน ทอรนาโดสงผลทําใหเกิดน้ําลนตลิ่งของแมน้ํา 

แผนดินถลม คลื่นยักษภัยจากภูเขาไฟระเบิดพายุหิมะ กรณีที่จําเปนตองมีการจัดการความเสี่ยง ไดแก โรคระบาด

ติดเชื้อ การคุมครองพลเรือนอุบัติเหตุที่เกิดความเสียหายมากการแพรระบาดเชื้อโรคของสัตวในสวนของการฟนฟู

จากเหตุแผนดินไหวในเขตฮันชิง-อาวาจิ (Hanshin-waji)นั้น สรุปได ดังนี ้

กระบวนการฟนฟู 

แผนฟนฟูหลังเหตุแผนดินไหวครั้งใหญท่ีเขตฮันชิง-อาวาจิรัฐบาลญี่ปุนไดสนับสนุนแผนฟนฟูซึ่งรวมกันจัดทําโดยชุมชน 

วิสัยทัศน: สรางชุมชนรวมกัน เพ่ือใหระหวางผูคนและผูคน ผูคนกับธรรมชาติ และผูคนกับสังคมไดอยูรวมกัน 

หลักการ: การฟนฟูอยางสรางสรรค 

แผนดําเนินการ: เริ่มป ค.ศ. 1995 และมีเปาหมายเสร็จสิ้นในป ค.ศ. 2005 

งบประมาณโครงการและรายจายอ่ืนในการฟนฟู โดยมีการวางแผนไว17 พันลานเยน (660 โครงการ) แตไดมีการ

ใชจายจริง ใชจายจริง:16.3 พันลานเยน (1,358 โครงการ 

ความคืบหนาผลการฟนฟ ู

จํานวนประชากรของพื้นที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติแมวาจํานวนประชากรในเขตพ้ืนที่จะลดลงราว 

150,000 คน (ราว 4%) หลังแผนดินไหว แตในป 2001เพ่ิมข้ึนจนมีจํานวนมากกวากอนเกิดแผนดินไหว คิดเปน

เวลาประมาณ 6 ปหลังเกิดเหตุแผนดินไหว 

o เศรษฐกิจและอัตราการจางงานในเขตไดรับผลกระทบจากภัยพิบัต ิ

- ในป 2006  ผลผลิตมวลรวม (gross product) ฟนคืนกลับเทากอนแผนดินไหว 

- อัตราการเติบโตจากนั้นเทียบจากทั่วประเทศ ยังถือวาอยูในระดับต่ํา 

 

 

 

ระบบจัดการภัยพิบัติญ่ีปุน (1) 
 

ระดับชาต ิ นายกรัฐมนตรี 
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- สภาจัดการภัยพิบัติกลาง 
- องคกรภาครัฐที่ไดรับมอบหมาย และหนวยงานภาคประชาสังคม 

 (สรางและสนับสนุนปฏิบัติการตามแผนจัดการภัยพิบัติพ้ืนฐาน) 

ระดับจังหวัด (เฮียวโงะ) ผูวาราชการจังหวัดเฮียวโงะ 

การประชุมวาดวยการลดความเสี่ยงภัยพิบัติของเฮียวโงะ 

สรางและสนับสนุนปฏิบัติการตามแผนจัดการภัยพิบัต ิ

องคกรภาครัฐที่ไดรับมอบหมาย 

หนวยงานภาคประชาสังคม 

ระดับเทศบาล นายกเทศมนตรีเมืองและหมูบาน 

สภาจัดการภัยพิบัติระดับเทศบาล 

ระดับประชาชน สรางแผนการจัดการภัยพิบัติชุมชน และสนับสนุนปฏิบัติการ 

 

ระบบจัดการความเสี่ยงและสถานการณฉุกเฉิน 

ระบบตอบสนองเบื้องตน ภายใน 24 ชั่วโมง 

o ศูนยมาตรการรับมือสถานการณฉุกเฉิน(Emergency Measure Center) 

-โครงสรางและสิ่งปลูกสรางสามารถทนแรงสั่นสะเทือนได 7 ริกเตอร 

-ประกอบดวยชั้นใตดิน 1 ชั้นและบนดิน 5 ชั้นมีพ้ืนที่ใชสอยรวม 4,951.25 ตารางเมตร 

-มีที่ทําการสํานักงานใหญกรณีเกิดสถานการณฉุกเฉิน ศูนยอํานวยการ ศูนยประสานงาน ศูนย

จัดการดานอ่ืนๆ 

o ที่พักอาศัยสําหรับสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Accomodation) 

- เมืองนี้มีอาคารที่พัก 4 แหง สําหรับ 77 ครอบครัว (3 แหงเดินถึงใน 5 นาที อีกแหงเดินถึงใน 

30 นาที) 

o ระบบลดความเสี่ยงภัยพิบัติฟนิกส 

  รวบรวมขอมูลภัยพิบัต,ิ เจาของรวม, พยากรณความเสียหาย, คาดการณความเพียงพอของอาหาร

สิ่งของเครื่องใชที่จําเปน รวมถึงการเกิดแผนดินไหว อากาศ ขอมูลน้ําทวม ขอมูลทางภูมิศาสตร 

o การจัดการภัยพิบัติเพลิงไหม 

เฮลิคอปเตอร 3 ลํา (2 ลําเตรียมความพรอมตลอดเวลา) และสื่อทีวี 

o เครือขายส่ือสารดาวเทียม 
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o เครือขายลดความเสี่ยงภัยพิบัติจังหวัดเฮียวโงะ 

o ทีมรับมือและกูภัยเม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉินจังหวัดเฮียวโงะจะมีการสงทีมบุคลากรที่มีความรู

และประสบการณลงพ้ืนที่เม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉิน 

 การเตรียมการกอนภัยพิบัติ 1 

o ศูนยปองกันภัยพิบัติวงกวาง 

 การเตรียมการกอนภัยพิบัติ 2 

o จัดตั้งฐานจัดการภัยพิบัติวงกวาง 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งสหภาพแหงรัฐบาลคันไซ เพื่อสนับสนุนความรวมมืออยางกวางขวาง 

 จุดมุงหมายการจัดตั้งเพื่อกระจายอํานาจอํานวยการอยางทั่วถึงทั้งภูมิภาคคันไซและทําหนาที่เปน

สํานักงานสาขาสําหรับรัฐบาลญี่ปุน 

 ความเปนมาธันวาคม 2010 จังหวัดตางๆ ในภูมิภาคคันไซ รวมตัวและจัดตั้งองคกรแหงแรกในญี่ปุน

ที่รวมทุกจังหวัดเขาไวดวยกันตอมา ในป 2012 เมืองตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งจากรัฐบาลญี่ปุนเขารวม

เพ่ิมเติม และองคกรดําเนินงานโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแกปญหาระดับภูมิภาคและในป 2015 จังหวัด

นาระเขารวม 

การปฏิบัติการในระดับภูมิภาคในการดําเนินโครงการในพ้ืนที่ 4 แหงเมื่อสหภาพเริ่มดําเนินการจะมี

การจัดการสถานการณฉุกเฉินการทองเที่ยวและวัฒนธรรมอุตสาหกรรมดานสาธารณสุขดานสิ่งแวดลอมดานการ

ฝกอบรมและดานการทดสอบและรับรองคุณสมบัต ิ

กําหนดมาตรการแกปญหาสําหรับทุกจังหวัดโดยสหภาพประกอบดวย บทบาทของแตละจังหวัดใน

ระดับภูมิภาคการสงเสริมมาตรการดานพลังงานโครงการขยายเขตพิเศษการสงเสริมนวัตกรรมและการถายโอน

อํานาจและภารกิจของรัฐบาล 

 

 

 

 

ในสวนของมาตรการอื่นๆประกอบดวย  

การซอมสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Drills) 
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พื้นที ่ เมืองตางๆ ที่อาจเกิดภัยสึนาม(ิ15 เมืองเล็กและใหญ) 
รายละเอียด ความรวมมือรับมือสถานการณฉุกเฉินสําหรับผูอาศัยและหนวยงานที่เกี่ยวของในเกาะ

อาวาจิ และพ้ืนที่ท่ีอาจเกิดภัยสึนามิ หรือกรณNีankai ที่อาจเกิดแผนดินไหวครั้งใหญ 
ผูเขารวม ราว 230 หนวยงาน มีผูเขารวม 33,000 ราย (รวมถึงผูอาศัย 30,000 ราย) 

 

 แผนซอมสําหรับการสนับสนุนวงกวาง (Map Drills for Wide-area Support) 

ไดมีการจัดทําแผนซอมรับมือ ตามแผนลดความเสี่ยงภัยพิบัต/ิจัดการภัยพิบัติแหงภูมิภาคคันไซ และแนวทางใหและ

รับการสนับสนุนแหงภูมิภาคคันไซ จังหวัดและเมืองท่ีไดรับมอบหมายจากสหภาพแหงภูมิภาคคันไซเขารวมเพ่ือดูวา

แผนการซอมนั้นไดผลในสถานการณจริงตามแนวทางที่ใหไวหรือไม อยางไร 

 การฟนฟูโดยองคกรจัดการภัยพิบัติเอกชน 

หลังเกิดเหตุแผนดินไหวที่เมืองฮันชิน-อาวาจิ รัฐบาลจังหวัดเฮียวโงะไดชวยพัฒนาองคกร

ภาคเอกชน และอยางนอย 95% ของประชาชนที่อาศัยในเมืองไดรับการจัดระเบียบ นอกจากนี้ องคกรเหลานี้ได

รวมมือกับเมืองเล็กใหญเพ่ือดําเนินการใหความชวยเหลือดานตางๆ ตามแผนเพ่ือการฟนฟู  

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษากรณีเกิดภัยพิบัติแผนดินไหวที่ประเทศญี่ปุน มีขอเสนอแนะที่สําคัญที่ควรนํามาปรับใช

กับประเทศไทยเพ่ือใหการรับมือกับภัยพิบัติแผนดินไหวมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 
1. ในการบริหารจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ กอนการเกิดภัยพิบัติควรมีการฝกซอมการใช

อุปกรณในภาวะฉุกเฉิน การหนีภัย การปฏิบัติตัวที่ถูกวิธีเพ่ือเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ, ในชวงระหวางการเกิดภัย
พิบัติ ผูประสบภัยตองสามารถชวยเหลือตัวเองใหมีชีวิตอยูรอดไดอยางนอย 72 ชั่วโมง กอนที่ความชวยเหลือจาก
ภายนอกจะเขาไปถึง 

รวมทั้งการใหความชวยเหลือจากทางราชการและภาคเอกชนอยางเปนระบบในชวงหลังจากเกิดภัย
พิบัติ เพ่ือใหสามารถกลับคืนสูภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว และสามารถตอบสนองตอความตองการ ตลอดจนความ
เดือดรอนของผูประสบภัยไดอยางตรงจุด 

2. การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Operation Center :EOC) อยางถาวร 
เพ่ือเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติดวยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินอยางถาวร 

ในอดีตเม่ือเกิดภัยพิบัติข้ึน ไมวาจะเปนน้ําทวม ดินโคนถลม ฝนแลง พายุถลม รัฐบาลไทยจะจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเฉพาะกิจ ซึ่งเปนการดําเนินงานภายใตกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือ
แกปญหาที่เกิดขึ้นเปนกรณีๆ ไป ดังนั้นศูนยฯดังกลาวจึงไมมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการบริหารจัดการภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ประเทศไทยควรมีระบบเตือนภัยพ้ืนฐานลวงหนาที่ทันตอเหตุการณ เชื่อถือได และเขาถึง
ประชาชนทุกคนในพ้ืนที่ ไดแก ระบบเตือนภัยลวงหนา SMS ผานระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ีทุกเครือขาย เปนตน 

3. จัดตั้งศูนยเรียนรูการปองกันภัยพิบัติ (Disaster Prevention Experience -leaning Facility) 
เพ่ือใหประชาชนทั่วไปไดเรียนรูถึงขั้นตอนวิธีการจัดการภัยพิบัติ เพ่ือใหสามารถเอาชีวิตรอดไดเมื่อเกิดภัยพิบัติจริง 
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ซึ่งเปนการลดความสูญเสียชีวิต และยังเปนการเพ่ิมทักษะใหประชาชนสามารถชวยเหลือตัวเองกอน แทนที่จะรอ
ความชวยเหลือจากภายนอกท่ีอาจลาชาและไมทันการณ 

4. จัดหลักสูตรสอนวิธีการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติในโรงเรียน ตั้งแตระดับประถมขึ้นไปในทุก
พ้ืนที่ท่ัวประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็กซึ่งถือเปนอนาคตของชาติไดรูวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ
และสามารถเอาชีวิตรอดไดดวยตัวเอง 

5. สนับสนุนการใชพลังงานทางเลือกอยางจริงจังและตอเนื่องในทุกระดับโดยเฉพาะในระดับชุมชน 
เพ่ือใหคนในชุมชนไดเรียนรูการผลิตและการใชพลังงานท่ีสามารถผลิตไดเองในพ้ืนที่ เชน พลังงานแสงอาทิตย และ
เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมรับมือกรณีเกิดการขาดแคลนพลังงานไฟฟา รวมทั้งควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนย
เรียนรูเพ่ือสงเสริมเยาวชนของชาติใหเรียนรูการใชพลังงานทางเลือกและผานการฝกปฏิบัติในสถานท่ีจริง 

6. ในกรณีที่สิ่งปลูกสรางที่เปนโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน หรือสะพาน ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
จนเกิดความเสียหายมากและไมสามารถใชสัญจรและขนสงสิ่งของได ควรมีการนําแนวทางการเปนหุนสวนระหวาง
ภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) มาประยุกตใชเพ่ือใหการกอสรางดําเนินการไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากการนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเอกชนมาใชในการกอสราง 

โดยในญี่ปุนหลังจากเหตุการณสึนามิสามารถสรางสะพานชั่วคราว Great Kansen Bridge ภายในเวลา
เพียง 61 วัน เร็วกวากําหนด 2 เดือน จากความรวมมือของภาครัฐและเอกชน ทําใหการเขาไปฟนฟูพ้ืนที่และให
ความชวยเหลือผูประสบภัยทําไดงายขึ้น 

7. วางแผนการสรางเมืองรูปแบบใหม (Future City) โดยเนน 3 สวนคือ การเปนเมืองที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เอ้ืออํานวยตอการเขาสูสังคมผูสูงอายุ และการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ 
โดยในประเทศญี่ปุนมีการนําแนวคิดทั้ง 3 ขอนี้ไปใชในการพัฒนาเมืองฮิงะชิมัตสึชิมะ และเมืองนะโตะริ โดยในการ
พัฒนาเมืองใหเปนเมืองท่ีเตรียมพรอมรบัมือการเกิดภัยพิบัติ ไดแก การยายเมืองใหมขึ้นไปบนที่สูง การสนับสนุนให
แตละชุมชนพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตยที่รองรับการขาดแคลนพลังงานเนื่องจากเหตุการณภัยพิบัติ ตลอดจน
การผลิตอาหารสํารองในยามฉุกเฉิน ซึ่งจะตองมีการศึกษาเทคนิคการพัฒนาการผลิตอาหารใหมีคุณภาพ 
โภชนาการสูง และสามารถเก็บไวไดในระยะเวลานาน ซึ่งอาหารประเภทนี้นอกจากสามารถเก็บไวใชในกรณีภัย
พิบัติฉุกเฉิน ยังเปนท่ีตองการของตลาดตางประเทศซึ่งสามารถพัฒนาตอยอดไปสูการสงออกสินคาไดอีกดวย 

2.3 สรุปผลการศึกษาดูงาน เรื่อง Business Startup Promotion ณShizuoka Prefectural Government 
ประเทศญี่ปุนมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการสงเสริม Local Business and Startup และSMEs ตาม

นโยบายและมาตรกาสงเสริมที่กําหนด ซึ่ง Local Business and Startup และ SMEs จะมีอยูเปนจํานวนมากและ

กระจายตัวอยูทั่วไปในประเทศจึงมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งดานการสรางงานใหมและเพ่ิมการ

แขงขันในตลาด การเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ เชน การรับชวงการผลิต การชวยจัดจําหนายสินคาคาสงและคา

ปลีก การซอมแซม หรือการทําความสะอาด  การรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ SMEs มีความยืดหยุนในการ

ปรับตัว และมีความหลากหลาย  และการกระจายการพัฒนาไปทั่วประเทศ SMEs มักมีลักษณะการจัดตั้งกระจัด

กระจายไปตามชุมชนในภูมิภาค สงเสริมการกระจายความเจริญเติบโตของชุมชนตาง ๆ ทั่วประเทศ ขอมูลในป พ.ศ. 

2542 ประเทศญี่ปุนมี SMEs จํานวน 4.8 ลานราย หรือคิดเปนรอยละ 99.7 ของวิสาหกิจเอกชน โดยมีการจางงาน
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รวม 31.2 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 69.5 ของกําลังแรงงาน นอกจากนี้ ผลผลิตของ SMEs คิดเปนรอยละ 62 ของ

ผลผลิต ภาคการคาสง รอยละ 73 ของภาคการคาปลีก และรอยละ 52 ของภาคการขนสงสินคา ตามลําดับ 

นโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs และ Local Business 

นโยบายชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงป พ.ศ. 2542 มีการวางรากฐานนโยบายการพัฒนา SMEs อยางจริงจัง 

แบงเปน 5 ระยะ คือ ชวงปฏิรูปสังคมและเริ่มวางระบบการพัฒนา SMEs(2488-2497) ชวงเศรษฐกิจเติบโต

อยางรวดเร็วชวงตน(2498-2505) ชวงเศรษฐกิจเติมโตอยางรวดเร็วชวงปลาย(2506-2515) ชวงวิกฤติน้ํามัน

(2516– 2527)และชวงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย(2528-2542) มีการปฏิรูปนโยบายเกี่ยวกับ SMEs ให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับการคาโลกมากขึ้น สนับสนุนใหมีนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้นจนถึงปจจุบัน โดยมีการปฏิรูปนโยบายเพ่ือพัฒนา SMEs หลังป พ.ศ. 2542 หลังจาก

ออก SME Basic Law แลว ญี่ปุนไดขยายขอบเขตการสนับสนุน SMEs ไปสูการสงเสริมการสรางธุรกิจใหมที่มี

ความคิดสรางสรรค การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน SMEs การสงเสริมการสรางนวัตกรรมทางธุรกิจ 

เปนตน หนวยงานกลางที่กําหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุน SMEs คือ สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SME Agency) กํากับดูแลโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, 

Trade and Industry: METI) นโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาวนําไปดําเนินการทั้งในสวนกลางและสวนทองถิ่น

ในจังหวัดและเมืองท่ีสําคัญ ญี่ปุนมีการกระจายอํานาจการปกครอง จังหวัด (Prefecture) และเมือง(City) มีอํานาจ

ปกครองตนเอง (Autonomy) มีสภานิติบัญญัติของจังหวัดและฝายบริหาร มีอํานาจจัดเก็บภาษีระดับทองถิ่นไดเอง 

รัฐบาลทองถ่ินจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนกลไกเพ่ือดําเนินตามมาตรการสงเสริม SMEs ใหมีผลในทางปฏิบัติ โดย

ตั้งองคกรสงเสริมและสนับสนุน SMEs ในทองถิ่นของตน และประสานดานนโยบายกับสํานักงานวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมนโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs (ที่มา: SMEs Agency,2002)เชน มาตรการดานการเงิน

และการลงทุน  มาตรการดานการคลังและภาษี มาตรการดานการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ และการบริหาร  

มาตรการดานการตลาดและการสงออก  มาตรการชวยเหลือ SMEs ในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคม (ที่มา :http://www.sme.ne.jp/policies/index.html) 

นโยบาย Startup ของประเทศญี่ปุน 

การทําธุรกิจแนวใหมที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถสรางรายไดใหกับคนรุนใหม โดยเฉพาะคนในทองถิ่น

และที่สําคัญคือ การชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง  สําหรับญี่ปุนแมจะเปนประเทศพัฒนาแลว มี

ทั้งศักยภาพและประสิทธิภาพ ทั้งดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม แตดวยความตองการของผูบริโภคที่มีมากขึ้นและ

เปลี่ยนแปลอยูตลอดเวลา การคิดคนสินคาและบริการที่มีความหลากหลาย แปลกใหมดวยนวัตกรรมและการใช

เทคโนโลยีจึงไมสามารถหยุดนิง่ได  ดังนั้น การเกิดขึ้นของ “Startup” จึงนับวามีความสําคัญในการทําธุรกิจการคา

และบริการ เชน การพัฒนาการจองที่พักที่ไมใชโรงแรมแบบออนไลน หรือที่พักแบบบานพักสวนตัว อพารทเมนท 
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รวมถึงบานพักแบบดั่งเดิมของญี่ปุน ที่เรียกวา”เรียวกัง”ซึ่งนอกจากสงเสริมการทองเที่ยวในภูมิภาคและทองถิ่น

แลว ยังสรางงานสรางรายไดใหคนในทองถิ่น ขณะเดียวกัน รัฐบาลญี่ปุนก็มีนโยบายสนับสนุน ซึ่งอยูระหวางการ

ออกกฎหมายรองรับธุรกิจที่พักที่ไมใชโรงแรม คาดวาจะมีผลบังคับใชในป 2561 หรือกรณีการพัฒนานวัตกรรม

เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําและที่ดิน เพื่อการเกษตรดวยนวัตกรรม “ไอเมคไฮโดร-เมมเบรน”ซึ่งเปนการปลูก

ผักและทําเกษตรดวยแผนฟลมแบบไมใชดิน หลักการคือ แผนฟลมจะทําหนาที่แทนเนื้อดินใหรากพืชยึดเกาะ แต

ยังใหน้ําและปุยแบบการปลูกพืชทั่วไป พบวาผลผลิตมีคุณภาพและรสชาติดีกวาการปลูกแบบใชดิน ทําใหจําหนาย

ไดราคาสูงกวาปกติเทาตัว รวมท้ัง สตารทอัพกรณีอ่ืนๆอีกมากมาย ดังนั้น การเกิดขึ้นของ Startup ในญี่ปุนจํานวน

มาก แตพ้ืนที่ในการสรางความเชื่อมโยงระหวางผูประกอบการและผูบริโภคยังมีอยางจํากัด ดังนั้น จึงมี “กายแอท”

เขามาทําหนาที่นี้ผานทางเทคโนโลยีหรือ แชรริ่งอีโคโนมี่  เ พ่ือเปนพ้ืนที่ในการแบงปนทรัพยากร ทักษะ 

ประสบการณของกลุมผูประกอบการ รวมถึงเปนพ้ืนที่รวมกันหาทางออกในขอกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอธุรกิจ

สตารทอัพ โดยปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงธุรกิจสตารทอัพใหเดินไปขางหนาไดอยางยั่งยืน ตองมี

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคูกัน และการเกิดขึ้นของ Startup จึงถือเปนมิติและหัวใจสําคัญที่ทําให

เกิดการพัฒนาธุรกิจแนวใหม เพื่อสงเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมท้ังสนองตอบความตองการของผูบริโภคใหมี

ทางเลือกหลากหลายและสะดวก ขณะเดียวกันการประกอบธุรกิจสตารทอัพก็สามารถดําเนินธุรกิจได ตัวอยาง 

Startup ของญี่ปุน จะมีความโดดเดน ดานวิธีคิดแบบ Disruptive เพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวันและปญหาของ

สังคมดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีกาวล้ํา พรอมกับเปลี่ยนแปลงเปนโอกาสทางธุรกิจรูปแบบใหม แตยังมีขอจํากัด

ดานกฎหมายที่ยังไมเปดกวางสําหรับธุรกิจภายใตแนวคิดเศรษฐกิจแบบแบงปนเทาที่ควร แตอยางไรก็ตามธุรกิจ 

Startup ดูจะสดใส หลังจากคณะรัฐมนตรีภายใตการนําของนายชินโซ อาเบะ เตรียมเปดไฟเขียวให Airbnb 

ดําเนินการตอโดยมีมติเห็นชอบรางกฎหมายใหมที่ใหบุคคลทั่วไปเปดใหเชาที่พักอาศัยผาน Airbnb ไดไมเกิน 180 

วัน/ป(รายงานขาวสารแจแปนไทส10 มีนาคม 2560) อนึ่ง สตารทอัพญี่ปุนถูกมองวาถูกตีกรอบอยูในพ้ืนที่สีเทา 

มาตลอด แมจะไดรับความนิยมหรือแรงสนับสนุนจากบริษัททุน แหลงทุน ก็ยังตองเจอกําแพงทางกฎหมายแทบทุกราย 

ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวัฒนธรรม ความมีวินัยของประเทศ ซึ่งจําเปนตองมีมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ 

หรือจะยังเขมงวดเพ่ือเปนอัตลักษณของประเทศสืบไปเพ่ือประโยชนของบานเมืองในบางมิติก็ตองติดตามดูกันตอไป 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

 จากรายงานสถิติของทางราชการ พบวา จังหวัด Shizuokaหรือ “Shizuoka”  ไดติดอันดับหนึ่งเปนสุด

ยอดในหลายๆ ดานของประเทศญี่ปุน ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ เทคโนโลยีทางการแพทยและการทองเที่ยว อีกทั้ง ทํา

ใหภูเขาไฟฟุจิใน Shizuoka ไดรับการจดทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมใน ค.ศ.2013 นอกจากนี้ จังหวัด 

Shizuoka ไดมีความพรอมทางทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบทางอาหาร ซึ่งที่นี่ถือเปนดินแดนแหงชาเขียว เมลอน

เรือนกระจก (พรอมดวยดอกไม 704 ชนิด) ที่มีปริมาณผลผลิตสูงที่สุดในประเทศ นอกจากเรื่องวัตถุดิบทางอาหาร

จากการเพาะปลูกแลว ยังเปนแหลงผลิตอาหารทะเลที่สําคัญของประเทศ ไมวาจะเปนกุงฝอย (Sakura Ebi) 
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รสชาติดีจากอาว Suruga, ปลาไหลเนื้อแนนคุณภาพเยี่ยมจากทะเลสาบ Hamana และปลาทะเลทั้งหลายที่

Shizuoka นี้ เปนจังหวัดที่มีการจับปลา Katsuo (ปลาโอ) Maguro (ปลาทูนา) และปลาอ่ืนๆ รวมแลวถึง 100 

ชนิดไดมากที่สุดในประเทศ จัดไดวา Shizuokaเปนแหลงวัตถุดิบทางอาหารท่ีสําคัญยิ่งของประเทศญี่ปุน  

 นอกจากนี้ Shizuoka ยังมีความพรอมตอการลงทุนดานอุตสาหกรรมและธุรกิจหลายอยางที่ถือเปนผูนํา

อันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุน ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องยนตมอเตอรไซค พลาสติกโมเดล แกรนด

เปยโนและอุปกรณทางการแพทย ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ทําให Shizuoka มีมูลคาการสงออกและการผลิตสูงที่สุด

ของประเทศญี่ปุนในปจจุบันอนึ่งShizuoka ยังมีการทดลองทําโมเดลใหมสําหรับการศึกษาคนควาวิจัย 

เรียกวา Shizuoka Triangle Research Cluster ที่มุงเนนไปในสวนของการคนควาวิจัยเพ่ือพัฒนาใน 3 สวน

สําคัญๆ คือ ดานเทคโนโลยีเก่ียวกับสุขภาพและการแพทยที่ Pharma Valley, ในดานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหาร

ที่ Food Science Hills และการนําเทคโนโลยีเกี่ยวกับแสงมาพัฒนาที่ Photon Valley ซึ่งเปน สามสวนสําคัญที่

จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจให Shizuokaและประเทศญี่ปุน ดวยการนําทรัพยากรในทองถิ่นมาศึกษาและพัฒนาใหเกิด

ประโยชนสูงสุด ทําให Shizuoka ไดรับการจัดใหเปนจังหวัดที่เหมาะแกการลงทุนดําเนินธุรกิจมากที่สุดในประเทศ

ญี่ปุนในขณะนี้  

อนึ่ง Shizuokaยังตั้งอยูในพ้ืนที่ที่เอ้ือตอการเรียนรูจากธรรมชาติ โดยถือวาเปนดินแดนแหงอาทิตยอุทัย

อยางแทจริง กลาวคือ สิ่งที่สะทอนแสงอาทิตยอันดับแรกในประเทศญี่ปุนก็คือภูเขาไฟฟุจิ และทําให Shizuoka จึง

มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักไปทั่วโลก เพราะในแตละวัน Shizuokaเปนพ้ืนที่ท่ีรับแสงอาทิตยยาวนานที่สุดในประเทศญี่ปุน 

ดวยเหตุนี้ บริษัท Hamamatsu Photonics ใน Shizuokaจึงนําความรูเรื่องแสงมาพัฒนาจนเกิดเปนเทคโนโลยี

ที่กาวล้ําทางการแพทย ทําให Shizuokaเปนศูนยกลางการผลิตอุปกรณทางการแพทยมากที่สุดในประเทศ พรอม

ทั้งมีศูนยวิจัยโรคมะเร็งท่ีรวมเอานักวิจัยระดับแนวหนาของประเทศมาไวที่นี่ ฉะนั้น ในเรื่องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ

สุขภาพ จึงถือไดวา Shizuoka เปนอันดับหนึ่งของประเทศ ทั้งนี้ โดยการมุงเนนหลักปรัชญาที่วา “เราตองการทํา

ใหประชากรใชชีวิตอยางมีความสุขท่ีสุด ถาคนมีสุขภาพแข็งแรง ความสุขก็จะตามมา”  

มีขอสังเกตเพ่ิมเติมวา ในชวงฤดูหนาวสําหรับภูเขาไฟฟุจินั้น หิมะจะปกคลุมยอดภูเขาไฟเมื่อหิมะละลายก็จะไหลลง

ไปที่ทะเลและซึมลงใตดิน หิมะที่ละลายกลายเปนน้ําจากยอดภูเขาไฟนั้น จะกลายเปนน้ําท่ีอุดมไปดวยแรธาตุ ทําให 

Shizuokaเปนพ้ืนที่ท่ีมีน้ําดีดินดี เพาะปลูกอะไรก็สวยงาม ไดรสชาติดี ไมวาจะเปนชาเขียว ผลไม หรือเชนการปลูก

วาซาบิใน Shizuokaนั้น เปนแหลงปลูกวาซาบิที่สําคัญที่สุดของประเทศ เพราะมีความเชื่อกันวา “วาซาบิจะมี

คุณภาพดีไดนั้น ตองเติบโตขึ้นในน้ําสะอาดจากเทือกเขา ถาน้ําไมดีก็ปลูกวาซาบิไดไมด”ี 

ปจจุบัน จังหวัด Shizuoka มี ดร.HeitaKawakatsu เปนผูวาราชการจังหวัด Shizuoka มาตั้งแต ค.ศ. 2009 

ทั้งนี้ จากขอมูลสถิติในปจจุบันจังหวัด Shizuoka มีจํานวนประชากรเปนอันดับ 10 ของประเทศ แตมี GDP ไม

นอยกวา 187,000 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเปน 3 เปอรเซ็นตของญี่ปุนทั้งประเทศ และสูงกวาของประเทศ

ฮังการี เวียดนาม นิวซีแลนด และมากกวาครึ่งหนึ่งของ GDP ประเทศไทย 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

จะเห็นไดวา Shizuoka คือศูนยรวมสุดยอดในทุกๆ ดานของประเทศญี่ปุน ไมวาจะเปนธรรมชาติที่งดงาม อาหาร

เลิศรส ไปจนถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชนนี้ จึงนาจะเปนโอกาสที่ดีสําหรับการรวมมือกันหลายๆ ดานระหวาง 

Shizuokaกับประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือความพัฒนาของทั้งสองฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถา 

Shizuokaและประเทศไทยไดมีการรวมมือกันในเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและผูเชี่ยวชาญซึ่งกันและกัน

อาทิ Shizuoka อุดมไปดวยวัตถุดิบทางดานอาหาร เชนเดียวกับประเทศไทยซ่ึงเปนศูนยกลางการเกษตรกรรมของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังนั้น ถาไดมีการแลกเปลี่ยนความรูและวัฒนธรรมดานวัตถุดิบอาหาร ก็จะเปน

เรื่องที่ดียิ่งสําหรับประเทศไทย และโดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมมือกันในเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ

ผูเชี่ยวชาญในโมเดลใหมของ Shizuoka สําหรับการศึกษาคนควาวิจัย เรียกวา Shizuoka Triangle Research 

Cluster ที่มุงเนนไปในสวนของการคนควาวิจัยเพ่ือพัฒนาใน 3 สวนสําคัญๆ คือ ดานเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ

และการแพทยที่ Pharma Valley, ในดานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารที่ Food Science Hills และการนํา

เทคโนโลยีเกี่ยวกับแสงมาพัฒนาที่ Photon Valley ซึ่งเปน 3 สวนสําคัญที่จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจให Shizuoka 

และประเทศญี่ปุนดวยการนําทรัพยากรในทองถิ่นมาศึกษาและพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด เชนนี้ ก็จะเปน

ประโยชนตอประเทศไทยเปนอยางยิ่ง หากไดมีการรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูเกิดขึ้นกันอยางจริงจังและ

เขมแข็ง 

1) ดวยวิสัยทัศนที่ชิซูโอกะตองการเปนจังหวัดอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุน และในความเปนจริงสถิติ
อยางเปนทางการแสดงใหเห็นวาเปนจังหวัดชั้นนําของญี่ปุนแลว โดยมีความสุดยอดในเกือบ 250 หมวดหมูไมวา

จะเปน กลุมอุตสาหกรรม กลุมทองเท่ียว กลุมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผลิตภัณฑจากกลุมเกษตร ประมง 

2) จังหวัดชิซูโอกะ มีขอไดเปรียบทางดานภูมิสังคม โดยเปนศูนยกลางของ 2 วัฒนธรรม ดานทิศ
ตะวันตกติด Osaka Kyoto ซึ่งมีความเกาแกดานวัฒนธรรม สวนดานตะวันออกติดกรุง Tokyo ซึ่งมีความเจริญ

ดวยอารยธรรมสมัยใหม จังหวัดทั้งหมดเชื่อมโยงกันดวยระบบขนสงรถไฟความเร็วสูง Shinkansen มีแหลง

ทองเท่ียวเปนจุดขายคือ ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเปน UNESCO World Heritage 
3) มีการสรางความมีเสนหจากทรัพยากรในทองถ่ิน เชนการสราง Gourmet Paradise, Flower  

Paradise ,the Industry of Pharma Valley Cluster Medical,Nursingเปนตน 

4) มีการสรางความรวมมือในภูมิภาค และมีเครือขายกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ประโยชนท่ีไดรับและการนํามาประยุกตใช 

1. จังหวัดและกลุมจังหวัดในประเทศไทยมีหลายแหงที่มีศักยภาพดานภูมิสังคมไมแพจังหวัดชิซูโอกะเรา

สามารถจัดทําเครือขายแบบเขาหรือเขารวมเครือขายกับเขาไดโดยอาจจัดทําเปนรูปแบบจังหวัดคูแฝดกับจังหวัดชิซู
โอกะหรือทํากับจังหวัดอ่ืนหรือเมืองอ่ืนๆทั่วโลกที่มีลักษณะทางภูมิสังคมคลายคลึงกัน เพ่ือสงเสริมดานวัฒนธรรม 

การทองเท่ียวและดานอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

2. โครงสรางพ้ืนฐานเปนสิ่งจําเปนท่ีจะดึงดูดนักลงทุนนักทองเท่ียวรัฐบาลจึงตองสนับสนุนจังหวัด 
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ใหมีความพรอมดานนี้ 
3. หนวยงานภาครัฐตองลดการทุจริตคอรรัปชั่น และลดขั้นตอนการทําธุรกิจ(Doing Business) 

สําหรับกลุมธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจเริ่มตน(Startup) Startup ถือเปนวิสาหกิจกลุมใหม ที่มี

ศักยภาพในการเติบโตสูงอยางกาวกระโดดถือเปนวิสาหกิจแหงอนาคตที่จะเปนอีกหนึ่งกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงจะตองสงเสริมอยางจริงจัง 

4. Startup ที่จะเติบโตไดในยุคนี้ตองคิดวางแผนธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเจาะตลาดระดับเอเชียให 

ได ไมใชแคเพียงตลาดในประเทศไทย เพ่ือเชื่อมโยงและสรางสรรคนวัตกรรมขึ้นมา และที่สําคัญกุญแจแรกที่จะไข
ประตูสูเวทีโลกตองไมลืมเรื่องการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษดวยเชนเดียวกัน    
 

5. จากการรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) SMEs 

ในประเทศไทยจําเปนตองมีการเตรียมความพรอม และปรับตัวในการดําเนินธุรกิจใหมีความเปนสากล (SMEs 

Internationalization) เพ่ือเขาสูตลาดตางประเทศ ทั้งดานการบริหารจัดการแรงงาน การลงทุนในตางประเทศ

การเปดสาขา การหาตัวแทน และหุนสวนในตางประเทศ ตลอดจนการแสวงหาแหลงวัตถุดิบเพ่ือใหสามารถแขงขัน

ในตลาดโลกไดอยางยั่งยืน 

6. ภาครัฐบาลตองกําหนดนโยบายและมาตรการที่เก่ียวของกับ SMEs ใหมีความเหมาะสม และเปน 

แนวทางปฏิบัติให SMEs ไทยสามารถดําเนินธุรกิจรวมกับนานาชาติได เพ่ือใหเกิดการมุงสูความเปนสากลหรือ 

SMEs Internationalization ไดเปนไปในทิศทางเดียวกันโดยควรนําผลการศึกษาวิเคราะหกฎหมาย นโยบาย และ

มาตรการที่เก่ียวของกับ SMEs ของประเทศญี่ปุนท่ีนาสนใจ และสามารถนํามาประยุกตใชกับ SMEs ไทยใหมีความ

เหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้  

6.1 ดานภาษีอากรประเทศไทยควรนําแนวทางของประเทศอังกฤษมาเปนตนแบบในการใหสิทธิ

พิเศษทางภาษีอากรแก SMEs โดยกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการยกเวนการเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งเปน

การชวยเพ่ิมศักยภาพ ในการดําเนินธุรกิจในระยะแรกใหแก SMEs ของไทย และยังเปนการเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียนใน

ธุรกิจ นอกจากนี้ประเทศไทยควรนําตนแบบนโยบายการหักลดหยอนภาษีอากรของประเทศญี่ปุนมาปรับใชเปน

มาตรการเสริมกับนโยบายการยกเวนภาษีอากรตามชวงเวลาที่เหมาะสม อันจะเปนการสงเสริม SMEs ใหมีโอกาส

และศักยภาพในการดําเนินธุรกิจมากยิ่งข้ึน 

6.2 การจัดตั้งศูนยบริการขององคกรสงเสริม SMEsในเมืองตางๆปจจัยที่ถือวามีความสําคัญอยาง

ยิ่งในการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คือการมีหนวยงานกลางที่มีภารกิจในการดูแล

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยตรง ทําหนาที่นํานโยบายในการพัฒนา SMEs มาดําเนินการในทางปฏิบัติ 

และเปนหนวยงานที่ดําเนินการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการขยายการ

ใหบริการตางๆตลอดจนความชวยเหลือแก SMEs อยางทั่วถึงทั้งประเทศนอกจากนี้ ควรใหความชวยเหลือและ

พัฒนา SMEs ตามความตองการในแตละทองถิ่น เพ่ือการพัฒนาที่ตรงความตองการและสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยเห็นวาประเทศไทยควรมีหนวยงานกลางตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร และมีหนวยงานสาขายอยอยูในตางจังหวัด
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เพ่ือใหการสงเสริม SMEs กระจายอยางทั่วถึงทั้งประเทศ และควรมีการจัดตั้งศูนยอบรมดานตางๆ รวมทั้งการให

คําปรึกษาในแตละสาขาเพ่ิมเติมโดยอีกทางเลือกหนึ่งคือการรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆที่มีความเชี่ยวชาญใน

สาขานั้นๆ ในการชวยจัดฝกอบรมและใหคําปรึกษาแก SMEs 

6.3 ดานสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาสําหรับประเทศไทยแมวามีหนวยงานที่ชวยเหลือและใหการ

สนับสนุนดานการทําวิจัยและพัฒนาอยูเปนจํานวนมาก เชน ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ และศูนยวิจัยตางๆในมหาวิทยาลัย เปนตน แตประเทศไทยควรมีการจัดทํา

เปนโครงการใหญที่มีลักษณะเปนศูนยกลาง โดยประกอบดวยหนวยงานรวมหลายหนวยงานที่ดําเนินการเปนไปใน

ระบบเดียวกันตลอดจนมีการกําหนดโครงการที่เนนเฉพาะไปที่การพัฒนาและวิจัยแลว ก็จะเปนการสรางผลลัพธที่

เปนรูปธรรมมากกวาการสงเสริมการพัฒนาและวิจัยแบบไมมีการรวมศูนยอันจะทําใหนโยบายดานการสงเสริมการ

วิจัยและพัฒนาของไทยไมโดดเดนและไดผลมากเทาที่ควรดังนั้น หากเปนไปไดควรมีหนวยงานกลางจากภาครัฐบาล

ที่ดําเนินการจัดทําโครงการขึ้น พรอมทั้งจัดสรรทุนสนับสนุนและเปนผูประสานงานกับหนวยงาน องคกร และ

สถาบันวิจัยตางๆ ใหเขารวมในโครงการที่จัดทําดังกลาว เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่มีลักษณะเปนไปในแนวทาง

เดียวกันทั้งประเทศและสรางใหเกิดผลลัพธที่เปนประโยชนกับ SMEs ตลอดจนเกิดการพัฒนาประเทศในภาพรวม

โดยประเทศไทยควรจะพิจารณาการสงเสริมให SMEs ไดเล็งเห็นความสําคัญและมีโอกาสในการใชประโยชนจาก

การวิจัยและพัฒนากับการผลิตสินคาหรือบริการใหมๆ ที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงหรือนวัตกรรมใหมๆ ดวยการสราง

แรงจูงใจจากการเพ่ิมสัดสวนในการหักคาใชจายของ SMEs ที่ใชไปกับการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะเปนมาตรการ

กระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนายิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะเกิดประโยชนแกผูประกอบการในการสรางผลิตภัณฑ

ใหมเขาสูตลาดแลวยังเปนการชวยยกระดับการพัฒนาประเทศอีกดวย 

6.4 การบมเพาะธุรกิจสําหรับประเทศไทยไดดําเนินการดังกลาวคือมีการจัดตั้งหนวยงานกลางที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะเพ่ือเปนแหลงรวบรวมความรูและทําหนาที่ดูแลใหเกิดการบมเพาะ การสงเสริม และการ

พัฒนา SMEs ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนใหความชวยเหลือโดยการใหคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจแก

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการจัดตั้งศูนยบมเพาะขึ้นในมหาวิทยาลัยตางๆ เชื่อมโยงกับหนวยงานที่มีหนาที่

และความเชี่ยวชาญเฉพาะในการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เชนดาน 

Entrepreneurship และหนวยงานที่รับผิดชอบนโยบายดาน SMEs เชน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (สสว.) ทั้งนี้ เพ่ือใหการบมเพาะผูประกอบการในแตละปเปนไปตามแผนแมบท แผนปฏิบัติการ 

รวมถึงใหสอดคลองกับธุรกิจแตละประเภท (Sector) ทิศทางหลักของประเทศ (Priority) และระบบเศรษฐกิจใน

ภาพรวมโดยหากมีการรวมมือกันระหวาง SMEs และสถาบันการศึกษาตางๆ ก็จะเปนผลใหการบมเพาะวิสาหกิจ

นั้นมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นโดยควรเนนนโยบายในการสรางธุรกิจใหมหรือที่เรียกวา “โครงการ Biz-Start-ups” 

เพ่ือกระตุนใหเกิดกิจกรรมใหมๆ ทางเศรษฐกิจโดยประกอบดวยการจัดตั้งศูนยบมเพาะธุรกิจทั้งในมหาวิทยาลัย

และสถาบันวิจัยตางๆ การมีหลักสูตรสําหรับการเริ่มตนธุรกิจ (Start-Up Course) เพ่ือใหความรูแกผูที่ตองการเปน

เจาของกิจการ และการมีชมรมผูประกอบการ (Entrepreneur Club) เพ่ือเปนการขยายขอบเขตของมาตรการ
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สรางธุรกิจใหมดวยการใชเครือขายเดียวกันทั้งสามโครงการ คือ การรวมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางๆ 

ทําใหโอกาสในการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหมและธุรกิจใหมมีจํานวนและประสิทธิผลมากขึ้น 

6.5 ธุรกิจสีเขียวการทําธุรกิจสีเขียว หรือ Go Green นั้นเปนนโยบายใหมที่หลายประเทศทั่วโลกให

ความสนใจ โดยเนนที่การออกนโยบายสนับสนุนรณรงคใหลดและประหยัดการใชพลังงานการดําเนินธุรกิจที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศญี่ปุนมีมาตรการชัดเจนและเปนรูปธรรมในการสนับสนุนการทําธุรกิจสี

เขียว โดยใชมาตรการทางภาษีเขามาเปนสิ่งกระตุนใหมีการคํานึงถึงการใชพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอมโดยการให

หักคาเสื่อมในอัตราพิเศษรอยละ 30 หรือผูเสียภาษีจะเลือกที่จะไดภาษีคืนรอยละ 7 ก็ได เปนตนสําหรับประเทศ

ไทยไดดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือใหสถาน

ประกอบการทั่วประเทศใสใจในการดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องสูการเปน 

“อุตสาหกรรมสีเขียว” และมีสิทธิประโยชนตางๆ ใหเมื่อสามารถดําเนินไดตามเงื่อนไข อาทิ การยกเวน

คาธรรมเนียมรายป การยกเวนอากร การยกเวนภาษี เปนตน 

6.6 การพัฒนาดานเทคนิค/นวัตกรรมใหมประเทศไทยมีหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่

ทําหนาที่ในการคนควาและนําเทคนิคนวัตกรรมใหมๆมาใช แตสําหรับ SMEs แลวยังไมไดมีการนําเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหมๆ มาใชมากเทาที่ควรดังนั้น จึงควรนํามาตรการสงเสริม SMEs ดานการนําเทคโนโลยี และมา

ประยุกตใช โดยมีการสนับสนุนทางดานการเงินในรูปแบบการใหบัตรกํานัลและการใหเงินสนับสนุนการวิจัยเพ่ือ

สรางนวัตกรรมใหม ตลอดจนการสรางใหเยาวชนคนรุนใหมที่มีความคิดสรางสรรค และแปลกใหม ใหเขามามีสวน

รวมในการพัฒนานวัตกรรมใหมของ SMEs และมีโครงการนํานักศึกษาที่จบการศึกษาเขามาฝกงานกับบริษัทที่

ตองการขยายการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดานนวัตกรรมและความสามารถในการทําการคาพาณิชย ซึ่งนักศึกษาที่

เขารวมโครงการตองจบการศึกษาในดานที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม การออกแบบ และ

การตลาด โดย MSI (Ministry of Science and Innovation) ทั้งนี้ เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของ 

SMEs และสงเสริมใหนักศึกษาตลอดจนเยาวชนไดมีโอกาสในการปฏิบัติงานจริงและรูจักการใชความคิดสรางสรรค

ที่มีเพ่ือสรางใหเกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมแกประเทศชาติ 

ทั้งนี้ หากมีการนําแนวคิดที่ประสบความสําเร็จของประเทศตนแบบมาประยุกตใชกับ SMEs ไทยไดอยาง

เหมาะสมแลว จะเปนผลให SMEs ไทยสามารถเติบโตไดอยางมั่นคง และพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นถึงระดับที่

แขงขันได ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือสสว. ใน

ฐานะที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายสงเสริมสนับสนุนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

กต็องเปนหนวยงานหลักมีหนาท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทยอยางครบวงจรเพ่ือให SMEs ไทย

สามารถเติบโตไดอยางสมดุลและยั่งยืนและเปนพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยตอไป 

 
2.4 สรุปผลการศึกษาดูงาน เรื่องTokyo Olympic 2020 Project Planningณ Tokyo 
Municipality , Shinjuku ,Tokyo 
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บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 
ประเทศญี่ปุน ไดรับสิทธิเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปค ครั้งที่ ๓๒ ระหวางวันที่ ๒๔ กรกฏาคม

๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเปนครั้งที่ ๒ ที่ประเทศญี่ปุนไดรับสิทธิในการเปนเจาภาพ โดยในครั้งแรก

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๗ และครั้งนี้จะเปนครั้งแรกของโลกที่ถัดจากกีฬาโอลิมปคภายในสองสัปดาห ประเทศญี่ปุนจะ

เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาพาราลิมปคหรือกีฬาโอลิมปคของผูพิการ ในการแขงขันกีฬาโอลิมปคครั้งนี้จะมีการ

แขงขันกีฬาทั้งหมด ๓๓ ชนิดกีฬา เปนกีฬาใหม ๕ ชนิดกีฬา คือ Karate, Baseball/Softball, Skateboarding, 

Sport-Climbing และ Surfing สวนการแขงขันกีฬาพาราลิมปคเกมส มี ๒๒ ชนิดกีฬา ตราสัญลักษณของกีฬา

โอลิมปค ครั้งที่ ๓๒ เปนรูปพวงมาลัย สวนกีฬาพาราลิมปคเกมส เปนรูปพัดญี่ปุน ซึ่งแสดงใหเห็นวาโอลิมปคและ

พาราลิมปคเกมส พยายามสงเสริมความหลากหลาย เปนเวทีในการเชื่อมตอกับโลก 

 มุมมองของประเทศญี่ปุน ในการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปคครั้งนี้ เปนไปเพ่ือกรุงโตเกียวประเทศ

ญี่ปุน และเพ่ือโลก โดยตองการใชกีฬาโอลิมปคหรือโตเกียว ๒๐๒๐ เกมส เปนตัวกระตุนการพัฒนาเมืองโตเกียว 

ใหเปนเมืองที่โตเต็มที่ ตองการกระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจ สนับสนุนการฟนตัวของพ้ืนที่ไดรับผลกระทบจาก

เหตุการณ แผนดินไหว เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔ และตองการแสดงใหโลกเห็นถึงความกาวหนาในเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

สังคมไฮโดรเจน ตองการใหเปนที่จดจํา ตองการหลอหลอมคนทั้งชาติไดมีสวนรวมในการเปนเจาภาพไดประโยชน

สูงสุด และแสดงใหโลกไดรับรูศักยภาพของการผนึกกําลังเพ่ือใหเห็นถึงการเปนมหานครที่สมบูรณแบบ และใน

อนาคตใหเปนมรดกทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ใหคนรุนหลัง มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันของ

คนทั้งโลก และคาดหวังวาจะกระตุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(Economic import) จากการขายมรดก

วัฒนธรรม และการทองเท่ียว ในอนาคตและมีความภูมิใจในความสําเร็จอยางยั่งยืน 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. ประเทศญี่ปุน มีความพรอมในเรื่องทรัพยากรมนุษย ที่มีวินัยและปลูกฝงความรักชาติเชื่อฟง

และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ถึงแมจะประสบภัยพิบัติที่รุนแรงเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔ มีปญหาเรื่องการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ มาเปนระยะเวลานานมาแลว และกําลังประสบปญหาเขาสังคมผูสูงอายุก็ตาม แตประเทศญี่ปุนกําลัง

แสดงใหโลกเห็นวา เขาไมยอทอตอปญหา อุปสรรคตางๆ และเตรียมพรอมในการรับเปนเจาภาพจัดการแขงขัน

กีฬาโอลิมปค ซึ่งเปนการแขงขันที่ยิ่งใหญ ดวยการวางแผนเปนขั้นตอน แบงงาน มอบหมายงานที่ชัดเจน และเห็น

วาดวยความมีวินัย จะทําใหประเทศญี่ปุนสามารถดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปค ๒๐๒๐ ไดประสบ

ผลสําเร็จเปนอยางดี และเห็นวาการปลูกฝงความมีวินัย ความรักชาติ สรางทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ เปนตัว

แบบท่ีดีในการพัฒนาประเทศ 

2. ในสวนของประเทศไทย ควรจะใชโอกาสนี้ในการสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศไทย

และประเทศญี่ปุน เพ่ือขยายการสงออกและเพ่ิมสัดสวนการลงทุนจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุน โดยธุรกิจที่มี
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ศักยภาพจะเปนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทองเที่ยวและกอสรางเนื่องจากจะมีนักทองเที่ยวและนักกีฬาจากนานา

ประเทศที่มีจํานวนมาก เดินทางเขามายังประเทศญี่ปุนเพ่ิมมากขึ้น ดังนี้ 

2.1อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพเปนครัวของโลก อาหารไทยและวัตถุดิบ

จากประเทศไทยเปนที่นิยมของชาวญี่ปุนและนักทองเที่ยวทั่วโลก นอกจากนี้ ปจจุบัน ญี่ปุนมีแนวโนมที่จะระวัง

อาหารจากประเทศจีน เนื่องจากไมเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัย ทําใหอาหารไทยมีโอกาสที่สําคัญทางธุรกิจสําหรับ

เอสเอ็มอีประเทศไทยและประเทศญี่ปุนนั้น กลาวคือการที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน รับหนาที่เปนเจาภาพจัดการ

แขงขันกีฬาโอลิมปกที่จะมีนักกีฬาและเจาหนาที่ ตลอดจนกองเชียรนานาชาติเขามาที่ญี่ปุนรวมกันนับหมื่นคน ซึ่ง 

1 ใน 3จะเปนผูนับถือศาสนาอิสลาม ตองรับประทานอาหารที่ไดมาตรฐาน “ฮาลาล” ในขณะที่ปจจุบัน ประเทศ

ญี่ปุนไมมีโรงงานผลิตสินคาอาหารฮาลาลและหนวยงานรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลใดๆ เลย เนื่องจากใน

ประเทศญี่ปุนมีผูนับถือศาสนานอยมากๆ ดังนั้น หากเอสเอ็มอีประเทศไทยและประเทศญี่ปุนรวมมือกัน โดยใช

ประเทศไทยเปนฐานการผลิตสินคาอาหารใหไดมาตรฐานฮาลาล และสงกลับเขาไปขายยังประเทศญี่ปุนนั้น จะมี

โอกาสทําเงินมหาศาลในเวลานั้น และยังเปนการเปดตลาดใหประเทศมุสลิมตางๆ ไดรูจักสินคาประเทศไทยไปในตัวดวย  

2.2อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร  ของประดับและของตกแตงบาน เนื่องจากการกอสรางและ

การปรับปรุงโรงแรมในประเทศญี่ปุ น จะเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวและนักกีฬาจากนานาประเทศที่มี

จํานวนมาก ทําใหมีความตองการสินคาเฟอรนิเจอร ของประดับและของตกแตงบาน เพ่ิมสูงยิ่งขึ้น 

2.3อุตสาหกรรมกอสราง วัสดุอุปกรณในการสรางโรงแรม และทางดวน เพ่ือใชรองรับนักทอง

เที่ยวและนักกีฬาจากนานาประเทศที่มีจํานวนมากและเปนโครงสรางดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของประเทศญี่ปุน 

เปนตน 

2.4ธุรกิจสปา การใหบริการนวดแผนไทย การใหบริการเสริมความงามแบบไทย เพ่ือรองรับ

นักทองเที่ยวและนักกีฬาจากนานาประเทศที่มีจํานวนมาก ที่เดินทางมาญี่ปุ น ซึ่งรัฐบาลไทยควรที่จะหารือกับ

รัฐบาลญี่ปุนเพ่ือใหออกกฎระเบียบที่ผอนคลายในการเปด ธุรกิจสปาในประเทศญี่ปุนตอไป  

การนํามาประยุกตใช 

1. วิสัยทัศนของTokyo Olympic/Paralympic Games 2020คลายคลึงกับมุมมองวิสัยทัศน
ของรัฐบาลไทยในปจจุบันที่ตองการใหประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จึงเปนภารกิจสําคัญของทุกภาคสวนใน

การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ 

สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมๆที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได 
  2. นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่๙ที่มีตอ

พสกนิกรไทยไปปรับใชในการบริหารงานเชิงบูรณาการ การนําแนวคิด  “การให” และ“การเสียสละ”เปนการ

กระทําอันมีผลเปนกําไร คือความอยูดีมีสุขของราษฎร ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนได หลักการ
“ใหปกครองแบบคนจน แบบที่ไมติดกับตํารามากเกินไป ทําอยางมีสามัคคี มีเมตตากัน ก็จะอยูไดตลอด ไมเหลือ
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กับคนที่ทําตามวิชาการที่เวลาปดตําราแลวไมรูวาจะทําอยางไร ลงทายก็ตองเปดหนาแรกเริ่มตนใหม ถอยหลังเขา
คลอง ถาเราใชตําราแบบอะลุมอะลวยกัน ในที่สุดก็เปนการดี ใหโอวาทเขาไปวาขาดทุนเปนการไดกําไรของเรานัก

เศรษฐศาสตรคงคานวาไมใช แตเราอธิบายไดวา ถาเราทําอะไรที่เราเสีย แตในท่ีสุดที่เราเสียนั้น เปนการไดทางออม 

ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่งคือเงินของประชาชน ถาอยากใหประชาชนอยูดี กินดี 
ก็ตองลงทุนตองสรางโครงการซึ่งตองใชเงินเปนรอย พัน หมื่นลาน ถาทําไปเปนการจายเงินของรัฐบาล แตในไมชา

ประชาชนจะไดรับผล ราษฎรอยูดีกินดีขึ้น ราษฎรไดกําไรไป ถาราษฎรมีรายไดรัฐบาลก็เก็บภาษีไดสะดวก เพ่ือให

รัฐบาลไดทําโครงการตอไป เพ่ือความกาวหนาของประเทศชาติ ถารู รัก สามัคคี รูเสียสละ คือการได ประเทศชาติ
ก็จะกาวหนา และการที่คนอยูดีมีสุขนั้น เปนการนับท่ีเปนมูลคาเงินไมได....” 

 

       ตราสัญลักษณ Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Gamesคือ รูปพัดสีน้ําเงิน 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
๒.๕ สรุปผลการศึกษาดูงาน เรื่องHealth and Productivity Promotion in Workplace 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

ประเทศญี่ปุนประสบปญหา เปนสังคมที่มีผูสูงอายุเปนจํานวนมาก แตโดยเฉลี่ยแลวจะมีขอมูลวา

ผูสูงอายุเหลานั้นจะเปนคนไขติดเตียงประมาณ ๑๐ ป จากขอมูลพบวาประมาณ ๖๐ % ของคนญี่ปุนเปนโรคที่มี

สาเหตุเนื่องมาจากการใชชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนภาระคาใชจายของภาครัฐประมาณปละ ๘.๙ ลานลานเยนดังนั้น

กระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนญี่ปุนใหดียิ่งขึ้น ซึ่งมองวาเปนสิ่งที่สําคัญกวาการที่

มีอายุยืนยาวแตเจ็บปวย ชวยตัวเองไมได จึงไดคิดโครงการ Smart Life Projectขึ้น โดยรวมมือกันในภาคสวนตาง ๆ 

ทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ และไดชักชวน

ใหหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเขามารวมโครงการ 



๒๕ 

 

Smart Life Project มีเรื่องท่ีสนับสนุนคนเพ่ือใหมีสุขภาพดี ๔ ประการคือ 

(๑) Smart walkคือการสนับสนุนใหมีการเดินมากขึ้น กลาวคือ ปจจุบัน ผูชายญี่ปุนเดินประมาณ ๗,๗๘๘ 

กาว/วัน และ ผูหญิงเดินประมาณ ๖,๘๙๓ กาว/วัน ในการนี้ตั้งเปาหมายวาในอีก ๕ ปขางหนา (ป ๒๐๒๒) 

จะให ผูชายเดินใหได ๙,๐๐๐ กาว/วัน และผูหญิงเดินใหได ๘,๕๐๐ กาว/วัน โดยอาจจะมีการรณรงคใหลง

รถกอนถึงที่ทํางานแลวเดินออกกําลังกายมาเปนตน 

(๒) Smart Eatเพ่ิมการรับประทานผักอยางนอยวันละ ๗๐ กรัม 

(๓) Smart Breath รณรงคเลิกสูบบุหรี่ เนื่องจากภัยจากการสูบบุหรี่สงผลอยางรุนแรงถึงผูที่อยู

ใกลเคียงดวย (Second smoke) 

(๔) Smart checkการตรวจสุขภาพเปนประจํา เพ่ือใหรูถึงสุขภาพของตนเอง หากพบปญหา

สุขภาพจะไดรักษาไวอยางทันทวงท ี

ภาพรวมของ "Health Japan 21" (Second Term) 
- นโยบายสุขภาพขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการสงเสริมสุขภาพสาธารณะฉบับสมบูรณ (ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ พ.ศ. 2546) จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการ
สงเสริมสุขภาพเพ่ือปรับปรุงการสงเสริมสุขภาพแหงชาติตั้งแตป 2556 ถึง พ.ศ. 2565 

- ในระยะแรกของ "Health Japan 21" (2000-2012) เปาหมายเฉพาะไดรับการกําหนด
โดยประกาศของอธิบดีกรมบริการสุขภาพ อยางไรก็ตามในระยะที่สองเพ่ือเปนการหนุน
ประสิทธิผลของนโยบายเหลานี้จะมีการจัดตั้งขึ้นตามประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ 

แนวทางข้ันพื้นฐานเพื่อการสงเสริมสุขภาพ 
1. การยืดอายุขัยและลดความเหลื่อมล้ําดานสุขภาพ 

- เปนเปาหมายสูงสุดที่ควรตระหนักถึงโดยการปรับปรุงนิสัยการดําเนินชีวิตและการพัฒนา
สภาพแวดลอมทางสังคมท่ีด ี

- รัฐบาลแหงชาติจะสงเสริมมาตรการปองกันโรควิถีชีวิตที่ครอบคลุมและดําเนินการโครงการ
ตางๆที่สนับสนุนพ้ืนที่ตางๆเชนการดูแลทางการแพทยและการดูแลระยะยาว 

2. การปองกันการเกิดและความรุนแรงของโรควิถีชีวิต (Non-Infected Diseases - NCD) 
- สงเสริมมาตรการที่เนนการปองกันเบื้องตนและการปองกันความกาวหนาของโรคมะเร็ง

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานและโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง 
- รัฐบาลแหงชาติจะสงเสริมการประสานงานดานการรักษาพยาบาลและดําเนินการตรวจ

สุขภาพและแนวทางที่เฉพาะเจาะจงนอกเหนือจากการสงเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
เปนประโยชนตอสุขภาพ เชน อาหารที่เหมาะสม การออกกําลังกายในระดับปานกลาง และ
การเลิกสูบบุหรี่ และการสรางสภาพแวดลอมทางสังคมที่ด ี
 

3. การบํารุงรักษาและปรับปรุงฟงกชั่นที่จําเปนสําหรับการมีสวนรวมในชีวิตทางสังคม 
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- สงเสริมสุขภาพ "ของจิตใจ" "สุขภาพของคนรุนตอไป" และ "สุขภาพของผูสูงอายุ" ที่
เหมาะสมกับแตละข้ันตอนชีวิตเพ่ือมุงสูชีวิตที่เปนอิสระในชีวิตประจําวัน 

- รัฐบาลแหงชาติจะสงเสริมการปรบัปรุงมาตรการดานสุขภาพจิตมาตรการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภและเด็กและการปองกันและสนับสนุนการดูแลระยะยาว 

4. การพัฒนาสภาพแวดลอมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนและคุมครองสุขภาพ 
- การพัฒนาและสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนและปกปองสุขภาพของบุคคลรวมทั้งบุคคลที่มีปญหา

ในการรกัษาชีวิตที่ปราศจากความกดดันและความเครียดจากเวลาเปนสังคมโดยรวม 
- รัฐบาลแหงชาติจะสงเสริมการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดําเนินการโดย บริษัท และ บริษัท 

อ่ืน ๆ ที่สมัครใจใชมาตรการเพ่ือสงเสริมสุขภาพและประเมินมาตรการที่เกี่ยวของ 
5. การปรับปรุงนิสัยการดําเนินชีวิตและสภาพแวดลอมทางสังคมที่เกี่ยวของกับโภชนาการและอาหารการ

ออกกําลังกายและการออกกําลังกายสวนที่เหลือการดื่มสุราการสูบบุหรี่และสุขภาพฟนและชองปาก 
- เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขางตนรัฐบาลแหงชาติจะปรับปรุงนิสัยการดําเนินชีวิตแตละแบบ

รวมถึงการเขาใจลักษณะปญหาสุขภาพและอ่ืน ๆ ของกลุมเปาหมาย 
6. กระตุนใหทุกภาคสวน เชน กลุมบริษัท, กลุมองคการ และกลุมสวนราชการทองถิ่น เขามามีสวนรวมใน

โครงการนี้ และจัดใหมีการประกวดและใหรางวัลกับหนวยงานตนแบบ (Best Practice) และกลุมบริษัทหรือ
หนวยงานที่ไดรับรางวัล จะไดรับการยอมรับและการอุดหนุนจากประชาชนชาวญี่ปุนเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงเปน
ทางเลือกสําหรับหนุมสาววัยทํางาน ท่ีอยากรวมทํางานเปนอันดับตนๆกับบริษัทเหลานี ้

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. จูงใจประชาชนใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. จัดตั้งคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการทํางานชวยกอใหเกิดการบรหิารแบบธรรมาภิบาล 
3. เผยแพรนโยบายสงเสริมสุขภาพตอประชาชนโดยอาศัยสื่อตางๆ หลากหลาย เพ่ือใหประชาชนเขาถึงได

งาย 
4. บูรณาการการสงเสริมสุขภาพใหหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง 
5. ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ใหความรวมมือทุกขั้นตอนของการพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็ง

ของการพัฒนา 
6. เสริมสรางคานิยมการอนุรักษสิ่งแวดลอมสําหรับทุกคนและทุกสถานท่ีเพ่ือเปนแบบอยางท่ีด ี
7. เสริมสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครองในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน กอใหเกิดการแกไขปญหา

อยางมีประสิทธิภาพ 
8. ควรใหความสําคัญในการนํานโยบายดานการสงเสริมสุขภาพสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
9. ควรสงเสริมการพัฒนาที่นําธรรมชาติบําบัดมาใชในการสรางเสริมสุขภาพ 
10. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกท้ังในชุมชน ในโรงพยาบาล และในโรงเรียนหรือสถาบันท่ีเก่ียวของ 
11. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการสงเสริมสุขภาพระหวางประเทศไทยและประเทศญี่ปุน 
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12. ควรมีการศึกษารูปแบบการปองกันอุบัติภัยจากการจราจรของประเทศญี่ปุน โดยเฉพาะการเสริมสราง
จิตสํานึกของบุคคลและโครงสรางของถนน 

13. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาจิตสํานึกในการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศญี่ปุนเพ่ือนํามา
ประยุกตใชในประเทศไทย 

14. ควรศึกษาการบริหารจัดการศูนยดูแลผูสูงอายเุพ่ือนํามาประยุกตใชในประเทศไทย 
 

สรุป 
ตลอดชวงเวลาการศึกษาดูงานคณะผูศึกษาดูงานไดพบเห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเปนอยูของคนญี่ปุนที่ดู

ภายนอกสุภาพออนโยนแตภายในแข็งแกรงและเต็มเปยมไปดวยความมุงมั่นและจริงจังในการดําเนินชีวิต ได

ประสบพบเห็นสภาพบานเมืองที่สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย สถาปตยกรรม โบราณสถาน และ

สภาพแวดลอมที่ยังคงความสวยงามและเต็มไปดวยเรื่องราวที่นาสนใจ  ความตรงตอเวลา และการใหความสําคัญ

เรื่องความปลอดภัยในการใชยานพาหนะ ตลอดระยะเวลาการศึกษาดูงานไมเคยประสบพบเห็นอุบัติเหตุเลยแมแต

ครั้งเดียว การจราจรท่ีสะดวกคลองตัว จุดพักรถตามริมทางที่สะดวกสบายและมีอยูเปนระยะอยางเหมาะสม คนขับ

รถยนตสาธารณะจะมีการพักรถทุก ๆ ๒ ชั่วโมงเพ่ือความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวใน

เรื่องการยกเวนวีซาเขาประเทศ การอํานวยความสะดวกในการคืนภาษีใหแกนักทองเที่ยวที่สะดวกรวดเร็วเพ่ือ

มุงหวังที่จะกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศญี่ปุนที่กําลังอยูในชวงประสบปญหามีหนี้สาธารณะคิดเปนสัดสวนตอจี

ดีพีสูงที่สุดในโลก เปนตน  

นอกจากนั้นประสบการณที่ไดรับจากศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง Traffic and Pollution 

Management ณ Osaka Prefectural Government ทําใหไดรับทราบเทคนิควิธีในการแกไขปญหาคุณภาพ

อากาศและการจราจรของเมืองโอซากา ที่ในอดีตเมื่อป ค.ศ.1965 นั้นเต็มไปดวยปญหามลภาวะทางอากาศและ

การจราจรในเขตเมืองท่ีย่ําแย แตดวยความมุงม่ันทุมเทของจังหวัดโอซากา ภายในระยะเวลาไมกี่ทศวรรษนครโอซา

กา สามารถแกไขปญหาดังกลาวลงไดดวยวิธีการที่หลากหลายและมีประโยชนอยางยิ่งในการนํามาพิจารณาปรับใช

ในประเทศเราหลายเรื่องอาทิเชน การออกกฎเกณฑบังคับใหตองมีการบํารุงรักษารถยนตเพ่ือไมใหปลอยควันพิษ 

การออกขอบัญญัติการควบคุมการจราจร การสนับสนุนผลิตรถยนตขนาดเล็กที่มีความเร็วไมมากใชพลังงานสะอาด

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่ประสบความสําเร็จไดรับการตอบรับจากสังคมเกินเปาหมาย การสงเสริมผูขับขี่

ยานพาหนะที่มีคุณภาพมีระเบียบวินัยและใชรถดวยความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การปรับปรุงเสนทางจักรยาน 

การปรับปรุงระบบขนสงมวลชน การปรับปรุงระบบถนนเสนทางดวนผานตลอด bypasses เสนทางเชื่อมตอที่

สอดคลองประสานกันอยางเหมาะสมกับปริมาณยานพาหนะ การปรับปรุงทางรวมทางแยกตาง ๆ การปลูกฝง

คานิยมใสสิ่งแวดลอมในกลุมเด็กและเยาวชน เปนตน  

การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ Business Startup Promotion ณ Shizuoka Prefectural 
Government เมืองอันเปนที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจี ที่เต็มเปยมไปดวยตนทุนทางเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณมากมาย การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู
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ในหัวขอนี้มีประโยชนเปนอยางมากและสอดคลองเหมาะสมกับนโยบายไทยแลนด 4.0 ของรัฐบาลปจจุบันที่มุงเนน
เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม ทั้งนี้เพราะ
ประเทศญี่ปุนมีนโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs และ Local Business มาต้ังแตหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ และ
นโยบาย Startup การสงเสริมการทําธุรกิจแนวใหมดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการคิดคนสินคาและบริการ
ที่มีความหลากหลายแปลกใหมอยูตลอดเวลา เปลี่ยนจากการทํามากไดนอยเปนการทํานอยแตไดผลตอบแทนมาก 
โดยเฉพาะจังหวัดชิสุโอกะ เปนเมืองที่เหมาะสมมากในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือนําไปปรับใชขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ตัวอยางของ Shizuoka Triangle Research Cluster ที่ได
แบงกลุมการสงเสริมวิจัยและพัฒนา (๑) Pharma Valley Project (๒) Food Science Hills Project (๓) 
Photon Valley Project นับไดวาเปนตัวอยางท่ีดีและควรคาแกการเรียนรูและพิจารณามาปรับใชกับประเทศเรา 

สุดทายคือการไปศึกษาดูงานการเตรียมความพรอมของมหานครโตเกียวที่รับไดเกียรติใหเปนเจาภาพ

จัดการแขงขันกีฬาโอลิปค และพาราลิมปคเกมส ในป ค.ศ.๒๐๒๐ ชวงระหวางวันที่ ๒๔ กรกฎาคม –  ๙ สิงหาคม 

๒๐๒๐ และ ๒๕ สิงหาคม –  ๖ กันยายน ๒๐๒๐ ทําใหไดเห็นการเตรียมความพรอม การวางแผนงานที่ละเอียด

รอบคอบเพ่ือรองรับนักกีฬา กองเชียรและนักทองเที่ยวจํานวนมหาศาลที่จะเดินทางมาชวงมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ

ที่สุดของมวลมนุษยชาติ ประเทศญ่ีปุนตั้งเปาหมายของการเปนเจาภาพในมหกรรมกีฬาครั้งนี้ไว ๓ ประการคือ (๑.) 

ตองการใหทุกคนบรรลุวัตถุประสงคแหงตนท้ังนักกีฬาไดแสดงออกถึงศักยภาพสูงสุดของตนไดอยางเต็มที่สรางสถิติ

ที่ควรคาแกการจดจํา กองเชียรทั้งท่ีเดินทางมาและไมไดเดินทางมามีความสุขสนุกสนานกับเกมสกีฬาในครั้งนี้ และ

ใหมวลมนุษยไดตระหนักถึงพลังของกีฬาที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลก(๒.) หลอมรวมมวลมนุษยชาติที่มีความแตกตาง

หลากหลายใหมารวมกันเปนหนึ่งเดียวมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน (๓.) ทิ้งมรดกไวใหคนรุนหลังได

จดจําและกลาวขานถึงการเปนมหานครที่สมบูรณแบบในทุก ๆ ดาน เปนตน ความทาทายในการเปนเจาภาพครั้งนี้

ของประเทศญี่ปุนท่ีนาสนใจศึกษาและติดตามคือ ปญหาตาง ๆ ที่รุมเราหลายเรื่องกับเปาหมายและความคาดหวังที่

ประเทศญี่ปุนตั้งไวนั้นสุดทายแลวผลสรุปจะจบลงเชนไร? ทั้งนี้เพราะประเทศญี่ปุนกําลังประสบปญหาเศรษฐกิจมี

หนี้สาธารณะคิดเปนสัดสวนตอจีดีพีสูงที่สุดในโลก งบประมาณคาใชจายที่สูงมากกวา 3 พันลานดอลลารสหรัฐ 

และมีทีทาจะบานปลาย ตัวอยางการขาดทุนของเจาภาพโอลิมปคใน ๒ –  ๓ ครั้งหลังที่ผานมา เปนตน ดังนั้น

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวประเทศญ่ีปุนและนครโตเกียวจึงทํางานอยางหนักเพ่ือพิสูจนฝมือใหชาวโลกไดรับ

รู มีการผนึกกําลังกันของรัฐบาลกลาง  การบริหารทองถิ่น  และภาคเอกชน เพ่ือบริหารงบประมาณในการเปน

เจาภาพครั้งนี้ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารสัมปทาน ลิขสิทธิ์ กิจการกอสราง สถานที่ทองเที่ยว มรดกทาง

วัฒนธรรม สถานที่ทองเที่ยว สินคา บริการ และผลประโยชนที่จะติดตามทั้งกอน ระหวางและหลังการจัดการ

แขงขันใหเกิดประโยชนสูงสุด ลวนเปนงานทาทายที่รอการพิสูจน แตในฐานะชาวเอเชียดวยกันเชื่อมั่นวาดวย

ศักยภาพของคนญี่ปุนที่เต็มเปยมไปดวยพลังของความคิดสรางสรรค ความมุมานะขยันอดทน มีระเบียบวินัยสูง 

ตลอดจนตัวอยางของความสําเร็จในการเปนเจาภาพกีฬาโอลิมปคเกมส เมื่อป 2507 หรือเมื่อ 53 ปที่แลวซึ่ง

ญี่ปุนสามารถใชพลังของกีฬาโอลิมปค เปนแรงขับดันสําคัญในการพัฒนาชาติจนกาวหนารุงเรืองตอเนื่องมาจนถึง



๒๙ 

 

ทุกวันนี้ นาจะเปนเครื่องยืนยันไดวามหกรรมกีฬาโอลิมปค และพาราลิมปคเกมส ในป ค.ศ.๒๐๒๐ ณ มหานคร

โตเกียว ที่มวลมนุษยชาติรอคอยจะยิ่งใหญและอยูในความทรงจําของชาวโลกอยางแนนอน 

 คณะศึกษาดูงานไดรับทราบบริบทของประเทศญี่ปุนในดานประชากร สภาพภูมิประเทศ

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมยุทธศาสตรเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนปญหาสําคัญของพ้ืนที่ประสบกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ แผนกินไหวที่รุนแรง กรณีเมือง Hyogo ในป 1995 จากประสบการณและการเรียนรูจากภัยขนาดใหญ 

นําไปสูการวางโครงสรางในการรับมือกับภัยขนาดใหญ มีการจัดตั้งศูนย Union of Kansai Government การวาง

โครงสรางทางการบริหาร โดยเฉพาะเมืองโอซากา มีการตั้งศูนยบริหารจัดการภัยพิบัติของเมือง Hyogo ซึ่งเปน

ศูนยในการเฝาระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในการเตรียมความพรอมลวงหนาเพ่ือรับมือการบูรณาการความรวมมือ

ของหนวยงานที่เกี่ยวของ การจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ของชุมชน การฟนฟู เพ่ือกลับคืนสูสภาวะปกติใหเร็ว

ที่สุด มีการออกแบบโครงสรางอาคารสถานที่ที่สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวขนาดใหญ การเตรียม

ความพรอมของเชื้อเพลิง วัสดุอุปกรณ เครื่องมือที่พรอมตลอดเวลา การอบรมใหความรูกับเจาหนาที่ในการ

ชวยเหลือ กูภัยชวยชีวิต และพ้ืนฟู การใหความรูกับประชาชน มีการจัดทําแผนรับมือภัยพิบัติ รวมถึงการฝกซอม

อยางเปนระบบ ซึ่งประเทศไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติสามารถนําไปเปนแนวทางปรับใชกับพ้ืนที่ ที่มี

ความเสี่ยงกับภัยธรรมชาติในดานตางๆ  

 เมืองชิซูโอกะ เปนเมืองที่มีศักยภาพโดดเดนเนื่องจากมีสภาพธรรมชาติสวยงามเปนที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งมี

ชื่อเสียงและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วโลก มีจุดเดนในดานการเกษตร โดยเฉพาะผลไมพืชผัก รวมถึงการประมง เมืองชิซูโอกะ จึง

ไดวางยุทธศาสตรใน 3 ดาน ภายใตจุดแข็งและเปาหมายที่จะกําหนดทิศทางการพัฒนาไปสูอนาคต ไดแก  1) การเปนผูนําดาน

เวชภัณฑ โดยกําหนดพ้ืนที่ดานตะวันตกของเมืองเปนฐานการผลิต   2) การแปรรูปดานผลิตภัณฑทางการเกษตร (Food Science) 

โดยกําหนดพ้ืนที่ตอนกลางของเมืองเปนฐานการผลิต  3) การวิจัยพัฒนาอัจฉริยะสมองกล (Photon Valley) กําหนดพ้ืนที่ดาน

ตะวันตกของเมืองเปนฐานการพัฒนา  นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจ ชุมชน SME และ Startup โดยมีหนวยงานของ

รัฐบาลมีสวนในการสนบัสนุนดานการใหคําปรึกษา ใหขอมูล ขอแนะนํา และสนับสนุนเงินทุน เพ่ือใหเกิดธุรกิจใหม  ๆเติบโตเกิดขึ้น

ไดอยางมั่นคง จะเห็นไดวาผูนําของเมืองชิซูโอกะ เปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตรเชิงพ้ืนที่ ภายใตจุดแข็งและ

ศักยภาพของเมือง ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอผูนํา ซึ่งไดมีการบริหารราชการมาอยางตอเนื่อง ประชาชนยินดีและยอมรับที่จะปฏิบัติ

ตามนโยบายของเมือง  

 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Productivity and Health Promotion In Work Places ณ Ministry 

of Health , Labour and Welfare Tokyo ไดรับทราบปญหาการเจ็บปวยของประชาชนในวัยทํางาน ที่สงผลตอ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของภาครัฐและเอกชน ที่ตองสูญเสียและรับภาระคาใชจายในการดูแลรักษาสุขภาพ 

รัฐบาลจึงไดเห็นชอบแนวคิดภายใตมาตรการ Health Japan 21” ซึ่งมี 5 มาตรการหลัก ไดแก การสงเสริม

สุขภาพที่ดีของประชาชน การปองกันการเกิดโรคที่ไมติดตอเรื้อรัง การดูแลรักษาสุขภาพและการพัฒนา



๓๐ 

 

สภาพแวดลอมท่ีดี กิจกรรมหลักท่ีสงเสริมใหประชาชนปฏิบัติ เชน การควบคุมการบริโภคอาหาร โดยเพ่ิมผักผลไม

ในแตละมื้อ การงดสูบบุหรี่ การตรวจสุขภาพประจําป การสงเสริมใหคนออกกําลังกาย การเคลื่อนไหวเพ่ิมมากขึ้น

ในสถานที่ทํางาน โดยมีการรณรงคและสงเสริมภายใต Logo ในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งหนวยงานภาครัฐ

ของไทยสามารถนําวิธีคิดและแนวทางปฏิบัติมาปรับใชในการสงเสริมสุขภาพของประชาชนและบุคลากรในองคกร

ภาครัฐ เพื่อเพ่ิมผลิตภาพของการทํางานและลดโรคภัยไขเจ็บ และคาใชจายจากการรักษาพยาบาล  

 การศึกษาดูงาน ณ Tokyo Metropolitan Government เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุน ไดรับเปน

เจาภาพในการจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปค 2020 ซึ่งไดมอบหมายใหมหานครโตเกียว เปนเจาภาพหลัก โดยรัฐบาล

เปนผูสนับสนุน ซึ่งไดรับทราบถึงการเตรียมงานโดยในเบื้องตนมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานที่กําหนดแผนงานตาม

ขั้นตอนและระยะเวลา เชน ดานการกอสรางหมูบานนักกีฬา การวางโครงขายสนามจัดการแขงขันที่กระจายตัวไป

ยังเมืองตางๆ โดยรอบ การวางโครงสรางทางการบริหาร โดยมีคณะกรรมการระดับตางๆ การแสวงหาความรวมมือ 

โดยเฉพาะอาสาสมัครประชาชนจํานวน 90,000 คน รวมถึงการวางโครงขายคมนาคม ซึ่งไดมีการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางการมีสวนรวมของประชาชนเปนเจาภาพรวมกัน ซึ่งยังคงมีปญหาในดานงบประมาณ 

จะตองขอรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากรัฐบาล 

 จากขอสรุปการศึกษาดูงานในประเด็นดานตางๆนั้นมีปจจัยหลักแหงความสําเร็จที่สําคัญคือ 

ประชาชนชาวญี่ปุนมีพ้ืนฐานของระเบียบวินัย ในการดําเนินชีวิต มีความละเอียดรอบคอบ มุงมั่น เปนนักคิด นัก

วางแผนพัฒนา โดยเฉพาะเรื่องสําคัญที่เปนประโยชนตอประชาชนและบริการสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งอํานวยความสะดวกปลอดภัยจนกลายเปนวัฒนธรรมของคนญี่ปุนที่เปนจุดแข็งในความสําเร็จ

ของการขับเคลื่อนการพัฒนาดานตางๆ โดยใหความสําคัญของประชาชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา  
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