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สถาบันด ารงราชานุภาพ มีบทบาทหน้าที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ 
การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) และเป็นสื่อกลาง  
ในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ทั้งในด้านวิชาการ  
และประสบการณ์ (Explicit and Tacit Knowledge) ตลอดจนข้อคิดเห็น   
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา การบริหารและการปฏิบัติงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งหมายให้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย 
ได้รับความรู้ใหม่ ๆ ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

สถาบันด ารงราชานุภาพ จึงได้จัดท า “เอกสารความรู้ สดร.” 
ฉบับที่  3/ปีงบประมาณ 2561 เรื่อง “นานาสาระจากการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ” โดย กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สดร.สป. ฉบับนี้ 
เป็นการสรุปรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ของข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้ผู้สนใจใช้เป็นแนวทางและ
ประโยชน์ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของหน่วยงานต่อไป อย่างไรก็ตาม 
“เอกสารความรู้ สดร.” นี้เป็นการแนะน าในเบื้องต้นเท่านั้น ส าหรับผู้ที่ประสงค์
จะเดินทางไปราชการต่างประเทศ จะต้องท าการศึกษา ค้นคว้า และค านึงถึง
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง และประโยชน์ที่ทางราชการ/ประชาชนได้รับ  
จากการไปราชการต่างประเทศเป็นส าคัญ 

เอกสารความรู้ สดร. ฉบับนี้น าลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
สถาบันด ารงราชานุภาพ (www.stabundamrong.go.th) ด้วย 

 
 
 

กองบรรณาธิการบริหารเอกสารความรู้  
สถาบันด ารงราชานุภาพ 

ค าน า 
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มหานครโตเกียว 
1. พื้นที่เศรษฐกิจของเมืองโตเกียว  

ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุุน ที่มีการ
ส่ง เสริมพัฒนาเมือง  จนกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ผสมผสานกับการสร้างวัฒนธรรม 
การออกแบบผังเมืองได้อย่างลงตัว การใช้
รถไฟฟูาใต้ดินและรถไฟฟูาสาธารณะเป็นหลัก 
ท าให้เกิดประสิทธิภาพ การพัฒนาด้านระบบ
ขนส่งสาธารณะที่โดดเด่น ในขณะเดียวกัน 
เริ่มมีการพัฒนาระบบการใช้พลังงานควบคู่
กับเมืองให้เกิดประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ที่ได้รับ – ศึกษาตัวอย่าง 
การพัฒนาที่อยู่อาศัย และการพัฒนาพ้ืนที่

หรือการพัฒนาเมือง ในลักษณะที่เป็นแนวทางใกล้เคียงกัน พร้อมทั้งเห็นตัวอย่าง
เมือง/ชุมชนและโครงการที่อยู่อาศัยที่ได้รับการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับ
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เป็นรูปธรรม โดยจะสามารถน าไปใช้เป็น
ตัวอย่าง หรือต้นแบบในการบูรณาการแนวความคิดสมัยใหม่ให้เข้ากับแผนการ
พัฒนาของท้องถิ่น และแผนการมอบ/โอนสาธารณูปโภคให้ท้องถิ่นน าไปพัฒนา 
รวมถึงการดูแลชุมชนของจังหวัดในประเทศไทยต่อไป 
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2. พื้นที่ธุรกิจใหม่ย่านมารุโนะอุจิ 
(Marunouchi) ตั้งอยู่ระหว่างสถานี
โตเกียวและพระราชวัง อิมพีเรียล อาคาร
ก่ออิฐตึกแรกที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบ
สถาปัตยกรรมตะวันตก  คืออาคาร
ส านักงานในเครือบริษัทมิตซูบิชิในสมัยเมจิ 
โดยถูกสร้างขึ้นตามแบบของอาคารถนน
ลอมบาร์ดในกรุงลอนดอน จึงถูกเรียกว่า อิจโจลอนดอน (ตรอกลอนดอน) และ
ภายหลังได้รับการพัฒนามาเป็นย่านอาคารส านักงานของญี่ปุุน ที่นี่จึง
เปรียบเสมือนประตูสู่โตเกียว 

ประโยชน์ที่ได้รับ – ได้รับรู้ถึงแนวทางการบริหารจัดการท้องถิ่นในการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม การพัฒนาเมืองในมิติของระบบขนส่ง/การ
เชื่อมต่อชุมทางรถไฟของเมืองในรูปแบบต่าง ๆ  

จังหวัดฮอกไกโด 

เมืองซัปโปโร 
1. เขตเมืองซัปโปโร เป็นศูนย์กลาง

ของกิ่งจังหวัด อิชิกะริ ในจังหวัดฮอกไกโด 
ประเทศญี่ปุุน เป็นศูนย์กลางความเจริญ
ของเกาะใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ 
และเป็นหนึ่งในเมืองใหม่ ที่ดีที่สุดในญี่ปุุน 
เดมิเป็นเมืองที่ไม่มีประวัติศาสตร์ แต่ชาวญี่ปุุน
สร้างและพัฒนาเมืองจนกลายเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว ผสมผสานกับการสร้างวัฒนธรรมที่ก าหนดขึ้นโดยชาวเมืองกับชาวอเมริกา
ที่ออกแบบผังเมืองได้อย่างน่าสนใจ การใช้ชีวิตอยู่นอกบ้าน 6 เดือน กับช่วงมี
หิมะตกอีก 6 เดือน การใช้รถไฟฟูาใต้ดินเป็นพ้ืนที่สาธารณะยามมีหิมะตก   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
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ถือเป็นเมืองใต้ดินทางเหนือของญี่ปุุนที่มีทุกอย่าง และมีโครงการสร้างรถไฟฟูา
ชิงคังเซน จากเมืองหลวงถึงซับโปโร  

ประโยชน์ที่ได้รับ - ได้รับรู้ถึงแนวทางการบริหารจัดการท้องถิ่นในการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาเมืองใน 3 ลักษณะพ้ืนที่ คือ 
พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ือการท่องเที่ยว และพ้ืนที่ในการพัฒนาเมืองในมิติ
ของระบบขนส่ง/การเชื่อมต่อชุมทางรถไฟของเมืองในรูปแบบต่าง ๆ 

2. พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ 
ก่อตั้งขึ้นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับชน
เมืองไอนุ ปี ค.ศ. 1984 มีการแบ่งโซน 
จัดแสดงออกเป็น 2 โซน คือ โซนสมัยใหม่ 
และโซนโคตัน เป็นการจัดแสดงและ
จ าลองข้าวในอดีตที่มีอยู่ประจ าบ้าน
ของชาวไอนุ หมู่บ้านนินจา วัฒนธรรมเอโดะ เพ่ือแสดงให้เป็นถึงวัฒนธรรม  
วิถีชีวิตชาวไอนุ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท าให้มีรายได้จาก
การท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก  

ประโยชน์ที่ได้รับ – ได้รับรู้ถึงแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมเดิม และ
จัดท าศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับชนพ้ืนเมือง ซึ่งมีการผสมผสานแนวความคิดดั้งเดิม
และสมัยใหมเ่ข้าด้วยกันอย่างลงตัว 

3. คลองโอตารุ เป็นการศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการภูมิทัศน์เมืองโอตารุ โดย
มีคลองโอตารุ เป็น Landmark ของเมือง 
เป็นคลองสายวัฒนธรรมที่มีการผสมผสาน
รูปแบบของตะวันออกและตะวันตก ซึ่งเทศบาล
โอตารุ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทาง
ชีวภาพในเมืองให้คงไว้ ค านึงถึงการใช้
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ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีการอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียว และ
รักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม การดูแลสภาพแวดล้อมเมือง โดยการจัดการ
ของเสียหรือมลพิษที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีการใช้ชีวิตและ 
การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประโยชน์ที่ได้รับ – ได้รับรู้ถึงแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ
ริมน้ าเพ่ือการท่องเที่ยว โดยมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน สามารถ
เป็นต้นแบบที่ดีในการน ามาปรับใช้กับจังหวัดที่มีพ้ืนที่สาธารณะริมน้ าได้เป็น
อย่างดี 

  
4. ตึกท าเนียบรัฐบาลเก่าหรืออะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุุน

แปลว่า อิฐสีแดง เป็นการศึกษาดูงานในประเด็น ดังนี้ 
1) แนวคิดการพัฒนาเมืองตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart 

Growth) 
2) การใช้ที่ดินแบบผสมผสานระหว่างที่อยู่อาศัย แบบพาณิชยกรรมและค้าปลีก 
3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
4) การพัฒนาที่เป็นศูนย์กลางเมือง สวนโอโดริ เป็นสวนที่ได้ถูกปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ท ารายได้
ให้แก่ฮอกไกโดมากมาย มีหิมะที่งดงามและการแกะสลักน้ าแข็งที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากญี่ปุุนและทั่วโลกได้มากกกว่า 2 ล้านคน/ปี หอนาฬิกา
ซัปโปโรเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นมาจากไม้ ตั้งอยู่ในเขตจูไอ 
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เมืองซัปโปโร เมืองใหญ่ที่สุดของจังหวัดฮอกไกโดทางตอนเหนือของประเทศ
ญี่ปุุน ออกแบบด้วยศิลปะแบบอเมริกา เป็นที่รู้จักในฐานะสัญลักษณ์ของเมือง 
และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนาฬิกาบนหอยังคง
เดนิอย่างเที่ยงตรง และมีเสียงระฆังในทุกชั่วโมง  

ประโยชน์ที่ได้รับ – ได้รับรู้ถึงแนวทางการวางแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชนเมือง โดยมีข้อเสนอแนะให้ท าการส่งเสริมกิจกรรมสร้าง   
องค์ความรู้ให้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในด้านการสร้าง
แนวคิดในการวางยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับ   
การพัฒนาเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
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จังหวัดโอซากะ 

เมืองโอซากะ 
1. บริษัท Yuassa Soy Sauce จ ากัด 

เป็นการศึกษาถึงแนวคิดและกระบวนการใน
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสินค้า OTOP   
ณ เมืองวาคายามะ ซึ่ งเป็นต้นก าเนิดของ   
ซอสถั่วเหลืองญี่ปุุน (ซอสโชยุ)  

ประโยชน์ที่ได้รับ – ได้เรียนรู้ถึงระบบ
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นสินค้าที่
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน หรือสินค้า OTOP 
สามารถสืบสาน และรักษาผลิตภัณฑ์จาก
วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนา

แปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เป็นภาพสะท้อนของการร่วมมือกัน
ระหว่างท้องถิ่น ชุมชน และภาคธุรกิจ ได้สร้างให้เกิดวัฒนธรรมของการมี  
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ และส่งผลให้สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
วิถีชีวิตอันสวยงาม และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนจะไม่สูญหาย 
ซึ่งสามารถน าความรู้และประสบการณ์ปรับใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  
ในองค์กรหรือชุมชน และน ากระบวนการพัฒนาตนเอง ไปเป็นผู้ประกอบการ
สาธารณะได้ สามารถเพ่ิมขีดสมรรถนะ ความสามารถให้กับบุคลากร และ
องค์กรในการตอบสนองต่อสังคม 
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2. โรงงานการก าจัดขยะ 
Mishima Incineration Plant 
เป็นการศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง   
โอซากะ ซึ่งเป็นโรงงานก าจัดขยะ   
ที่สวยที่สุดในโลก เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 
ค.ศ. 1997 บนเกาะเล็กๆ ที่เกิดจาก
การถมทะเลห่างจากท่ีอยู่อาศัย เพื่อปูองกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความกังวล
ของประชาชน โดยกระบวนการก าจัดขยะได้น าแนวคิดเกี่ยวกับ “เทคโนโลยี 
นิเวศวิทยา และศิลปะ” มาใช้ 

ประโยชน์ที่ได้รับ  - สามารถน าความรู้ที่ได้รับน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวคิดในการจัดการขยะที่มีอยู่อย่างมากมาย
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบโรงงานก าจัดขยะให้กลมกลืนกับผังเมือง 
และเป็นที่ยอมรับของชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการคัดแยกขยะ
อย่างจริงจัง ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญของการจัดการขยะแบบญี่ปุุนนั้น
มาจากความมีวินัยของผู้คนในชุมชน ที่มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเป็นส าคัญ 

3. บ้านพักคนชรา  
Commuricare 24 เป็นการศึกษา
ดูงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจ       
ที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงส าหรับผู้สูงอายุ
ภาคเอกชน โดยบ้านพักคนชราแห่งนี้ 
มีห้องพัก จ านวน 44 ห้อง ซึ่งมีการ

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การผ่อนคลาย การนวด อาหาร การฟ้ืนฟู
และดูแลสุขภาพ และการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น โดยภาครัฐได้สนับสนุนให้
ภาคเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งการด าเนินงานได้ครอบคลุมการบริหารงาน
และการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรตั้งแต่แรกรับจนถึงเสียชีวิต 
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ประโยชน์ที่ได้รับ  - ได้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรผู้สูงอายุ
จากหน่วยงานเอกชน ซึ่งมีระบบการท างานร่วมกันกับภาครัฐ และเครือข่ายอ่ืน ๆ 
ได้แก่ โรงพยาบาล คลินิกเอกชน เป็นต้น โดยพบว่าหลักการท างานที่ส าคัญ 
คือ "ความใส่ใจ" และได้องค์ความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน 
ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับกรอบแนวคิดระบบงานของต่างประเทศ    
เพ่ือน าไปปรับใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายในองค์การ โดยเฉพาะ
หน่วยงานระดับท้องถิ่นท่ีมีสถาพแวดล้อมใกล้ชิดกับผู้สูงอายุในชุมชนมากท่ีสุด 

 

 
4. บริษัท Daihatsu เป็นการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภาคเอกชน 

ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุุน ที่รู้จักกันส าหรับรถยนต์ที่มี
ขนาดเล็ก โดยมีพัฒนาการด าเนินงานเริ่มใน ปี ค.ศ. 1907 จากการท างานวิจัย
โครงการต่าง ๆ และได้รับการพัฒนาเครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็ก โดยคณาจารย์  
ภาควิศวกรรมของมหาวิทยาลัยโอซากา ต่อมาเริ่มพัฒนารถยนต์เพ่ือเป็น
ยานพาหนะขนาดเล็กไว้ส าหรับขาย จึงได้จัดตั้งบริษัท Daihatsu ขึ้นมาในปี 
ค.ศ. 1951 และในปี ค.ศ. 1997 เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย บริษัท 
ไดฮัทสุ จึงได้ปิดโรงงานในประเทศไทย 
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ประโยชน์ที่ได้รับ  - ได้เรียนรู้ถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ 
ซึ่งได้พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้งานในวิถี
ชีวิตของสังคมปัจจุบัน ความมุ่งมั่นเพ่ือการสร้างให้ธุรกิจเข้มแข็งและต่อสู้กับ
ระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมั่นคง และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีของประเทศญี่ปุุนที่มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง สามารถ
น าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงแนวคิด
วธิีการบริหารจัดการระบบงานไปปรับใช้ในองค์กรได้ 

จังหวัดฟุกุโอกะ 

เมืองคิตะคิวช ู
1.  พิพิ ธภัณฑ์สิ่ งแวดล้อม

เมืองคิตะคิวชู เป็นการศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในปี 2008 รัฐบาล
ญี่ปุุนได้ออกแบบเมืองคิตะคิวชู เป็นเมือง
ต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม และในปี 2011 
ได้รับเลือกจากองค์การ OECD เป็นเมืองสีเขียว 
ต้นแบบพิพิธภัณฑ์เมืองสีเขียวนับได้ว่าเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนทางด้านสิ่งแวดล้อม 

มีการใช้ความสามารถของประชาชนในการริเริ่มกิจกรรมต่าง  ๆ โดยมี
เปูาหมายในเรื่องการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) และใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนประสบการณ์
กับประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย โดยแบ่งเป็น 5 
โซน ได้แก่ การพัฒนาเมือง การต่อสู้กับ
มลพิษ สิ่งแวดล้อมกับตัวเรา เทคโนโลยีสี
เขียวกับการใช้ชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และเมืองในอนาคต ซึ่งจะแสดงให้เห็นเรื่อง
ธุรกิจเรื่องของน้ า 
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ประโยชน์ที่ได้รับ  - ได้เรียนรู้แนวคิดโครงสร้างด้านสิ่งแวดล้อมและ
ด้านอ่ืน ๆ เพ่ือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในประเทศเอเซีย โดยใช้ประโยชน์จาก
ประสบการณ์ เทคโนโลยี และเครื่อข่าย แสวงหาแนวทางช่วยเหลือประชาชน
ให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในเมืองและความหวังให้เป็นเมืองในด้านการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนของโลก 

2. โรงงาน Eco wood เป็นโรงงานที่
ผลิตวัสดุก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีการผลิต
วัสดุก่อสร้าง โดยใช้เศษไม้และเศษพลาสติก
น ากลับมาใช้ประโยชน์ 100 % เพ่ือท าวัสดุ
ก่อสร้างแทนไม้ (Eco M wood) มีรูปลักษณ์

เป็นธรรมชาติ แต่มีคุณสมบัติที่เหนือกว่า คือ ใช้ได้นานและกันน้ า 

ประโยชน์ที่ได้รับ  - ได้เรียนรู้ในส่วนของภาคเอกชนที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาแปรรูปวัสดุเหลือใช้ ท าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และผู้ประกอบการต้องมี
ส่วนรับผิดชอบในการผลิตสาธารณะ 

 
3. โรงงานคัดแยกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน Nishinihon Kaden 

Recycle corporation อยู่ในเขตพ้ืนที่ศูนย์อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม บริษัท
จะมีหน้าที่ในการน าอุปกรณ์ไฟฟูาที่ไม่ใช้แล้วมาคัดแยกไม่ว่าจะเป็น เครื่องรับ
โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

ประโยชน์ที่ได้รับ  - ได้เรียนรู้ในเรื่องการสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน 
ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นสิ่งจ าเป็น การคัดแยกขยะจากครัวเรือนจากต้นทาง
เป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะขยะ Recycle ขยะอินทรีย์ และขยะอิเล็คโทรนิค ทั้งนี้ 
ต้องร่วมมือกันเริ่มต้นจากตัวเรา ครัวเรือน และสถานที่ท างาน และทุกภาคส่วน 
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มหานครเซี่ยงไฮ ้(Shanghai) 
 1. ตลาดสด Herma Supermarket 

เป็นการศึกษา ดูงานด้านการบริหารการค้าปลีก
รูปแบบใหม่ ซึ่งตลาดสดดังกล่าว เป็นสถานที่
ต้นแบบที่ “อาลีบาบา กรุ๊ป” ก่อตั้งโดย “แจ็ค 
หม่า” ประธานบริหารอาลีบาบา ใช้ในการ
พัฒนาร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ ๆ โดยถือเป็น
ร้านที่มีการผสมผสานการจับจ่ายออนไลน์
และออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยการ

ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยท าให้การช็อปปิ้งที่นี่สะดวกและง่ายขึ้นมาก 
การซื้อขายสินค้าระบบ On Line ผ่าน Alipay และส ารวจร้านสะดวกซื้อ 
Bingo Box ซึ่งเป็นร้านค้าซื้อขายสินค้าโดยไม่ต้องมีคนขาย โดยใช้ระบบการ
จ่ายเงินผ่าน WeChat Pay 

ประโยชน์ที่ได้รับ – ได้เรียนรู้รูปแบบ
การซื้อขายสินค้า ในรูปแบบใหม่ที่มีการน าเอา
เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ให้มีความสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดต่างประเทศในปัจจุบัน  
ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ
สินค้าเกษตรของไทยให้ทันสมัย  
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มณฑลเซินเจ้ิน (Shenzhen) 
1. บริษัท ไทย พาวิลเลี่ยม คอร์ปอร์เรท 

จ ากัด เป็นการรับฟังการก าหนดแผนการจัดตั้ง
ศูนย์รวบรวมและแสดงสินค้า Thail Pavillion    
ณ World Food City ซึ่งเป็นแหล่งรวมอาหาร
จากทุกมุมโลก เป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาล 
บริษัท ไทย พาวิลเลี่ยม คอร์ปอร์เรท จ ากั ด 

ผู้ประกอบการชาวไทยที่ ไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ผู้ประกอบการในประเทศไทย  

ประโยชน์ที่ ได้รับ – ได้รับฟังโอกาสทางการค้าสินค้าไทยในจีน 
ข้อเสนอแนะในเรื่องการน าเข้าสินค้าทุกชนิดควรจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าในจีน เพ่ือเป็นการคุ้มครองทรัพย์สิน  ทางปัญญาปูองกันการถูก
ลอกเลียนแบบ ข้อแนะน าการด าเนินการด้านการตลาด รวมทั้งการขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า และ อย. ทางประเทศจีน การกระจายสินค้าไทย
ในช่องทางต่าง ๆ ทั้งในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าย่อย ร้านอาหาร ทั้งระบบ 
Online และ Offline 
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มณฑลซานตง (Shandong) 

 
1. ท่าเรือน้ าลึกเมืองเยียนไถ เป็นการศึกษาดูงานในด้านการแสวงหา

ความร่วมมือในการด้าน การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เป็นท่าเรือที่ใหญ่
เป็นล าดับ 2 ของมณฑลซานตง (Shandong) ที่เชื่อมโยง กับประเทศต่าง ๆ 
มากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ซึ่งท่าเรือแห่งนี้ใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการด าเนินการ 

ประโยชน์ที่ได้รับ – ได้ศึกษาศักยภาพและการบริหารจัดการของท่าเรือ
แห่งนี้ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะ
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีระยะทางจากท่าเรือแห่งนี้เพียง 400 ไมล์ทะเล 
ท าให้ประเทศไทยสามารถเชื่อมโยง และขนถ่ายสินค้า (Cargo) และนักท่องเที่ยว 
โดยได้รับประโยชน์ในด้านการส่งออก - น าเข้าสินค้า และการเดินทางท่องเที่ยว 
โดยเรือส าราญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวจีน 

2. มหาวิทยาลัยหลู่ตง (Ludong 
University) เป็นการประชุมพบปะ
กับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เมือง
เยียนไถ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
หลู่ตง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็น
อันดับ 2 จากทั้งหมด 18 มหาวิทยาลัย
ของมณฑลซานตง 
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ประโยชน์ที่ได้รับ - เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และแนวทาง
ปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จระหว่างกัน (Best Practice) เพ่ือร่วมมือกันทางด้าน
วิชาการ และแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน/นักศึกษา โดย
การจัดหลักสูตรภาคฤดูร้อน (Summer Course) ระหว่างกัน ซึ่งคาดว่า
หลักสูตรดังกล่าวจะเริ่มด าเนินการได้ในปี พ.ศ. 2561 

3. โรงเรียนกีฬาเมืองเยียนไถ 
เป็นการเยี่ยมชมและศึกษาการบริหารงาน
ด้านการกีฬาของเมืองเยียนไถ เมืองเยียนไถ
มีโรงเรียนกีฬาเป็นจ านวนมากแยก  
แต่ละประเภทกีฬา โดยมีหน้าที่หลัก
คือการฝึกนักกีฬาเ พ่ือแข่งขันกีฬา
โอลิมปิก จึ งท าให้มีนักกีฬาที่ชนะ  

การแข่งขันโอลิมปิกเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้โรงเรียนกีฬายังให้บริการ   
ด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ แก่ประชาชนในชุมชนด้วย  

ประโยชน์ที่ได้รับ - ประเทศไทยควรมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือส่งเสริม
กีฬาแต่ละประเภทให้มากขึ้น ซึ่งทางเมืองเยียนไถมีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ 
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนโค้ชผู้ฝึกซ้อมกีฬาและนักกีฬาระหว่าง 2 เมือง 

4. หอพิพิธภัณฑ์ผังเมือง
ของเยียนไถ เป็นการศึกษาการวาง
ผังเมืองในระยะยาว เมืองเยียนไถ
ได้ศึกษาการวางผังเมืองในระยะยาว 
ได้มีการแบ่งแยกเป็นเขตพ้ืนที่ 
เมืองเก่าที่ ได้รับการอนุรักษ์ ไว้

ตั้งแต่สมัยที่เป็นเมืองอาณานิคมของชาติตะวันตก  และเขตเมืองใหม่ที่มีตึก 
อาคาร โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย 
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ประโยชน์ที่ได้รับ – เป็นแนวทางการจัดท าผังเมืองของจังหวัด ต้องมี
การวางแผนในระยะยาวมากกว่า 50 ปี เพื่อแบ่งเขตการอนุรักษ์ท่ีชัดเจน และ
เขตพัฒนาต่าง ๆ ให้มีความเจริญ และทันสมัย ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้กับการ
จัดท าผังเมืองของประเทศไทยได้ 

มณฑลเสฉวน 
1. นิทรรศการเกษตร 

มณฑลเสฉวน ครั้ งที่  5 (Sichuan 
Agricultural Cooperation Conference 
and Agricultural Expo 5 th) เป็น
หนึ่งในงานแสดงสินค้าเกษตรภาค
ตะวันออกและจับคู่ ธุรกิจทางการ
เกษตรที่ยิ่ งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคจีน
ตะวันตก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การแสดง
สินค้าภาคตะวันตก มณฑลเสฉวน (Western China Internation Expo City) 
ครอบคลุมพ้ืนที่จัดแสดง 240,000 ตารางเมตร โดยมีนาย เติง เสียว กั้ง (Mr. 
Deng Xiaogang) รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจ ามณฑลเสฉวน   
เป็นประธานเปิดงาน มีการกล่าวปาฐกถาจากผู้บริหารเมือง และบริษัท วิสาหกิจ
ของมณฑลเสฉวน ภายในงานมีการแสดงศักยภาพสินค้าเกษตร และนวัตกรรม
การเกษตรสมัยใหม่ของมณฑลเสฉวนและมณฑลอ่ืน ๆ ของจีนจ านวนกว่า 
150 บริษัท/รัฐวิสาหกิจ และจับคู่ธุรกิจทางการเกษตร ซึ่งมีบริษัทต่างประเทศ

กว่า 50 บริษัท ร่วมจัดแสดงสินค้า
ทางการเกษตรและจัดนิทรรศการ
ด้านการเกษตรด้วย เป็นการกระตุ้น
ภาคการผลิตทางเกษตรกรรม และ
สร้างโอกาสใหม่ในตลาดสินค้าเกษตร 
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ประโยชน์ที่ได้รับ – เป็นการสร้างโอกาสสินค้าเกษตรของไทยสามารถ
เพ่ิมช่องทางและขยายตลาดน าเข้าสู่ประเทศจีน โดยเฉพาะผลไม้ไทยที่ในปัจจุบัน 
เป็นที่ยอมรับและโปรดปรานอย่างมากในตลาดผู้บริโภคของเมืองเฉินตู และได้
เห็นรูปแบบการจัดนิทรรศการ ภาคการเกษตรในระดับนานาชาติ นวัตกรรม
ทางการเกษตรใหม่ ๆ รวมถึงความร่วมมือด้านการเกษตรทั้งหมดในห่วงโซ่
อุตสาหกรรมภาคการเกษตร ซึ่งนับตั้งแต่ปี   พ.ศ. 2558 รัฐบาลจีนโดยประธานาธิบดี
ซีจิ๋นผิง (Xi Jinping) ได้เร่งด าเนินนโยบายพัฒนาความร่วมมือเส้นทางสายไหม
ทางบกและทางทะเล (One Belt, One Road) อย่างจริงจังให้ความส าคัญกับ
ประเทศตามแนวเส้นทางผ่านซึ่งรวมถึงประเทศไทย 

2. โรงงานผลิตใบชา Zhuyeqing 
Tea เป็นการศึกษาดูงานด้านกระบวน 
การผลิต เทคโนโลยีการผลิต และการตลาด
ของโรงงานผลิตใบชาจูเยฉิง ปัจจุบัน
มณฑลเสฉวนมีไร่ชารวมทั้งสิ้น 10,094,400 
ไร่ มีปริมาณการผลิตชามากถึง 219,000 
ตัน ซึ่งพ้ืนที่ในการปลูกชาและปริมาณ
การผลิตชา นับเป็นอันดับ 3 ของประเทศ  

โดยชาที่มีชื่อเสียง คือ ชาเขียว ชาเถี่ยกวนอิน จากเขาเอ๋อเหมยซาน โรงงาน 
ผลิตใบชาจูเยฉิง ถือเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมชาที่น าเทคโนโลยีการผลิต
สมัยใหม่มาใช้งาน โดยมีก าลังการผลิต 40,000 ตัน/ปี สร้างมูลค่าการตลาด 
1,700 ล้านหยวน/ปี 

ประโยชน์ที่ได้รับ – ได้รับทราบนโยบายแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว วัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาการวางรากฐานพัฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตรในพื้นที่ให้โดดเด่นและทันสมัย   
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3. พระพุทธรูปใหญ่เล่อซาน 
(Leshan Giant Buddha) เป็น
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก 
ตั้งอยู่ในเขาเล่อซาน ขนาดพระพุทธรูป 
มีความสูงกว่า 70 เมตร ไหล่กว้างกว่า 
20 เมตร พระเศียรสูง เท่าภู เขา  
พระบาทวางอยู่ริมแม่น้ า พระหัตถ์
วางบนเข่า พระพักตร์เอิบอ่ิมสงบ 

ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับ เขาเอ๋อเหมย เมื่อปี พ.ศ. 2539 
พระพุทธรูปเล่อซานเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง คือ ค.ศ. 700 กว่าปี เริ่มต้น
โดยพระชื่อไห่ทงเดินทางมาถึงเสฉวน และพบว่าเขาเล่อซานตั้งอยู่บนทางผ่าน
ของแม่น้ าสามสาย จึงมักเกิดอุบัติเหตุเรือล่มท าให้ผู้คนเสียชีวิตบ่อย พระไห่ทง
จึงตั้งใจสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นตรงจุดนี้ เพ่ือให้พระคุ้มครองแก่ผู้เดินทาง 
ต่อมามีชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาใช้ความพยายามและใช้เวลาอีก 90 ปี สร้าง
พระพุทธรูปองค์นี้จนส าเร็จ ปัจจุบันนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสัญลักษณ์
ส าคัญของมณฑล 

ประโยชน์ที่ได้รับ – ได้รับรู้ถึง
แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมเดิม 
ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของประเทศ 
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4. ศาลเจ้าหวูโหวฉือ หรือ
ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 
223 เ พ่ื อ ร า ลึ กถึ งบุ คคลส า คั ญ      
ในประวัติศาสตร์สามก๊ก หรือสมัย 
ค.ศ. 220 - 280 ซึ่งสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
เป็นผลงานการก่อสร้างที่ปรับปรุง 
ในปีที่ 11 ของจักรพรรดิคังซีแห่ง
ราชวงศ์ชิง ได้รับการยกย่องเป็น
โบราณสถานแห่งชาติของจีน เมื่อ ค.ศ. 1961 และได้สร้างเป็น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมื่อ ค.ศ. 1984 ซึ่งภายในสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้ง 
“สุสานฮุ่ยหลิง” ของพระเจ้าเล่าปี่ และศาลเจ้านักรบ “หวู่โหวฉือ” ของขงเบ้ง 

ประโยชน์ที่ได้รับ – ได้เรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศจีน 

 
.................................................................................. ............ 
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1. รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการสังกัด

กระทรวงมหาดไทย 
2. https://th.wikipedia.org 
3. https://www.th.jal.co.jp/thl/th 
4. https://www.hashcorner.com 
5. https://www.zabzaa.com 
6. https://hokkaidoguide.com 
7. https://www.yuasasyouyu.co.jp 
8. http://asiasociety.org/blog/asia/interview-what-aging-and-

shrinking-population-means-japan 
9. https://th.japantravel.com 
10. http://www.nkrc.co.jp/english/wm.html 
11. https://tourkrub.co/tours/6933-china-hotel-shanghai-5d3n-

tg.html 
12. http://thaibizdenmark.com 
13. https://www.facebook.com/pg/Ludong-University 
14. http://agr.wcif.cn/EN 
15. http://www.samkokwiki.com 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
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นายบัญชา  เชาวรินทร์  ผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ   

หัวหน้ากองบรรณาธิการ  
นางสาวดารา  รักษาชาติ  ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาและบริหาร 

 จัดการความรู้  

กองบรรณาธิการ  
นางวันเพ็ญ  ทรงวิวัฒน์                                           
นางสาววรดา สงอักษร                                                                      
นายวีระ  แสงจันทร์                        
นางกาญจนา   แจ่มมินทร์                           
นางสาววิบูลพรรณ์ เปาอินทร์                   
นางบุษบา       ลาภวิไล 
นายบัญชา      ดวงดีแก้ว 
นางทิพวัลย์      อุดมทรัพย์ 
นางสาวศรีเพ็ญ งามข า 
นางสาวภัทรภร  ปูอมมะลัง 
     
       

กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันด ารงราชานุภาพ 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๕๙๕๘, ๕๐๗๗๙ (สื่อสาร สป.มท.) 
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