
 

 

 

รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ 

ประเทศญี่ปุน 

ระหวางวันที่ 16 – 22 เมษายน  2560 

 

โดย 

 นปส. รุนที่ 68 

 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.) รุนที่ 68 
วิทยาลัยมหาดไทย สถาบนัดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศักราช 2560 



 

 

คํานํา 

       ประเทศญี่ปุน มีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับที่ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา เมื่อวัด
ดวยจีดีพีกอนปรับอัตราเงินเฟอ (ประมาณ 4.5 ลานลานดอลลารสหรัฐ)  และอันดับที่ 3 รองจาก
สหรัฐอเมริกาและจีน เมื่อวัดดวยอํานาจการซื้อ ญี่ปุนมีกําลังการผลิตที่สูงและเปนประเทศตนกําเนิด
ของผู ผลิตชั้ นนําที่ ก าวหนาทางเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมตาง  ๆ เชน รถยนต  อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องจักร เหล็กกลา โลหะนอกกลุมเหล็ก เรือ และสารเคมี  ประเทศญี่ปุน มีพื้นที่ที่
ใชในการเกษตรกรรมและมีประชากรที่ประกอบการเกษตร ไมมาก ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิต
ไดมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ไดแก ไหม กะหล่ําปลี ขาว มัน และชา     เปนตน อยางไรก็ตาม 
ญี่ปุนตองพ่ึงพาการนําเขาอาหารถึงรอยละ 60 จึงเปนประเทศที่มีอัตราการเลี้ยงตนเองคอนขางต่ํา  

                 ประเทศญี่ปุน ขึ้นชื่อวาเปนประเทศที่มีเสนห มีความเปนระเบียบเรียบรอย วัฒนธรรม
อันดีงาม พนักงานรานสะดวกซื้อบริการเราอยางเต็มที่ โดยเฉพาะเวลาซื้อของเสร็จแลวทอนเงิน จะ
นับเงินทอนใหเห็นทุกเหรียญเลย ถึงแมจะมีบางจุดที่ถังขยะหายาก แตคนก็พรอมใจที่เก็บขยะไวกับ
ตัว แลวคอยไปทิ้งลงในถังขยะทีเดียว ทางมาลาย คือทางขามถนนของคน เมื่อมีคนกําลังจะขามรถ
ทุกคันจะหยุดใหเสมอ ในรถโดยสาร ทั้งรถบัส รถทัวร รถไฟ ทุกคนมีมารยาท ไมสงเสียงดัง ไมมีการ
คุยโทรศัพท ซึ่งคนที่เสียงดังจะถูกมองวาแปลก และถูกเพงเล็งจนละอาย  ลืมของไวก็ไมหาย เคยเผลอ
วางกลองถายรูปไวในหางสรรพสินคา กลับมาก็ยังอยูไมไดหายไปไหน ขึ้นรถโดยสารไมตองกลัวหลง 
เพราะคนขับจะคอยบอกตลอดวาถึงสถานีไหนแลว และแตงกายสุภาพ สะอาด ขับรถสุภาพ และรถ
ขนสงสาธารณะจะตรงเวลาอยางมาก  

       เอกสารรายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ ประเทศญี่ปุน เปนสวนหนึ่งของการศึกษา

อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุนที่ 68 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ทําใหผูเขารับการ

อบรมไดมีความรูและประสบการณตรงจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้เปนอยางมาก จึงหวังเปนอยางยิ่ง

วาเอกสารฉบับนี้ จะเกิดประโยชนตอผูที่มีความสนใจตอไป 

 

                         นปส.รุนที่ 68 
          เมษายน 2560 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

สวนท่ี 1 ขอมลูทัว่ไป 

1.1 ประเทศญี่ปุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิศาสตร 

               ประเทศญ่ีปุนต้ังอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือระหวางมหาสมุทรแปซิฟกเหนือ     
และทะเลญ่ีปุน พ้ืนที่ของญ่ีปุนคิดเปน 377,873 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงมีขนาดใกลเคียงกับประเทศเยอรมัน
และสวิตเซอรแลนดรวมกัน หรือมีขนาดเล็กกวาแคลิฟอรเนียเล็กนอย ประเทศญ่ีปุนประกอบดวยเกาะหลัก 
4 เกาะ ลอมรอบดวยเกาะเล็กเกาะนอยกวา 4,000 เกาะ 

ภาษา 

                ในประเทศญ่ีปุนใชภาษาราชการเพียงภาษาเดียวน่ันคือภาษาญ่ีปุน อยางไรก็ตาม ชาวญ่ีปุน
จํานวนมากสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดในระดับหน่ึง เน่ืองจากภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่บรรจุ
อยูในการศึกษาภาคบังคับที่ทกุคนตองเรียนรู 

                ดังน้ัน แมวาคุณจะไมเขาใจภาษาญ่ีปุนคุณก็ยังสามารถเพลิดเพลินกับการเท่ียวญ่ีปุนได แตถา
คุณรูจักภาษาญ่ีปุนท่ีใชในชีวิตประจําวันไวสักเล็กนอย ก็จะทําใหการเดินทางทองเท่ียวของคุณสะดวกสบาย
มากข้ึน การทองจําคําศัพทที่เปนประโยชนเพียงไมก่ีคําอาจกอใหเกิดความแตกตางไดอยางมากมาย 



๒ 

 

ภาษาญ่ีปุนที่เปนประโยชน : 
ญ่ีปุน < > ไทย 

โอะฮะโยะ โกะไซมะสุ สวัสดีตอนเชา 
คนนิจิวะ สวัสดีตอนกลางวัน 
คมบังวะ สวัสดีตอนเย็น 

โอะยะซุมิ นะไซ ราตรีสวัสด์ิ 
ซะโยะนะระ ลากอน 
ซุมิมะเซน ขอโทษ 

โกะเมน นะไซ ฉันเสียใจ 
วะกะริมะเซน ฉันไมเขาใจ 

อะริงะโตะ โกะไซมะสุ ขอบคุณ 
ไฮ ใช 

อิเอะ ไมใช 

ประชากร 

               ญ่ีปุนมีประชากรกวา 126 ลานคน และชาวญ่ีปุนสวนใหญอาศัยอยูในเขตเมืองท่ีมีประชากร  
อยูอยางหนาแนน เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุนคือโตเกียว สวนประชากรในพ้ืนท่ีมหานครโตเกียวซ่ึงรวมถึง 
ตัวเมืองและปริมณฑลมีประมาณ 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
คิตะคิวชู 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
กิจการภายในและการส่ือสาร * 

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

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

องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศญี่ปุนJapan National Tourism Organization 

ประเทศญี่ปุน 

               ญ่ีปุ น (ญ่ีปุน:  日本 Nihon/Nippon นิฮง/นิปปง ?) มี ช่ือทางการคือประเทศญี่ปุ น                

(ญ่ีปุน: 日本国 Nihon-koku/Nippon-koku นิฮงโกะกุ/นิปปงโกะกุ ?) เปนประเทศหมูเกาะในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก ต้ังอยูในมหาสมุทรแปซิฟก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยมีทะเลญ่ีปุนก้ัน สวนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสค เปนเสนแบงแดน ตัวอักษร
คันจิของช่ือญ่ีปุนแปลวาถ่ินกําเนิดของดวงอาทิตย จึงทําใหบางคร้ังถูกเรียกวาดินแดนแหงอาทิตยอุทัย 

                 ญ่ีปุนมีเน้ือที่กวา 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเปนอันดับที่ 61 ของโลก หมูเกาะญ่ีปุน
ประกอบไปดวยเกาะนอยใหญกวา 3,000 เกาะ เกาะท่ีใหญที่สุดก็คือเกาะฮนชู ฮกไกโด คีวชู และชิโกะกุ 
ตามลําดับ เกาะของญ่ีปุนสวนมากจะเปนหมูเกาะภูเขา ซ่ึงในน้ันมีจํานวนหน่ึงเปนภูเขาไฟ เชนภูเขาไฟฟูจิ 
ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศ เปนตน ประชากรของญ่ีปุนน้ันมีมากเปนอันดับท่ี 10 ของโลก คือประมาณ 128 
ลานคน เมืองหลวงของญ่ีปุนคือกรุงโตเกียว ซ่ึงถารวมบริเวณปริมณฑลเขาไปดวยแลวจะกลายเปนเขตเมืองที่
ใหญท่ีสุดในโลกท่ีมีประชากรอยูอาศัยมากกวา 30 ลานคน 

 



๔ 

 

                  สันนิษฐานวามนุษยมาอาศัยในญ่ีปุนคร้ังแรกต้ังแตยุคหินเกา การกลาวถึงญ่ีปุนคร้ังแรกปรากฏ
ข้ึนในบันทึกของราชสํานักจีนต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 1 ญ่ีปุนไดรับอิทธิพลจากจีนในหลายดาน เชนภาษา การ
ปกครองและวัฒนธรรม แตในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปล่ียนใหเปนเอกลักษณของตนเอง จึงทําใหญ่ีปุนมี
วัฒนธรรมท่ีโดดเดนมาจนปจจุบัน อีกหลายศตวรรษตอมา ญ่ีปุนก็รับเอาเทคโนโลยีตะวันตกและนํามาพัฒนา
ประเทศจนกลายเปนประเทศที่กาวหนาและมีอิทธิพลมากท่ีสุดในเอเชียตะวันออก หลังจากแพสงครามโลก
คร้ังที่สอง ญ่ีปุนก็มีการเปล่ียนแปลงทางการปกครองโดยการใชรัฐธรรมนูญใหมใน พ.ศ. 2490 

                  ญ่ีปุนเปนประเทศผูนําทางเศรษฐกิจ โดยมีจีดีพีสูงเปนอันดับสามของโลกในป พ.ศ. 2553 
ญ่ีปุนเปนสมาชิกของสหประชาชาติ จี 8 โออีซีดี และเอเปค และมีความต่ืนตัวที่จะมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาของตางประเทศ ญ่ีปุนมีมาตรฐานความเปนอยูท่ีดี 

การเมืองการปกครอง 

                  ประเทศญ่ีปุนมีรูปแบบรัฐเปนราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ และมีรูปแบบการปกครองเปน
ประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา องคจักรพรรดิไมทรงปกครองประเทศ พระองคมีพระราชอํานาจเทาท่ี
รัฐธรรมนูญแหงญ่ีปุนใหไว องคจักรพรรดิมิไดทรงเปนประมุขแหงรัฐ แตในฐานะท่ีทรงเปนผูนําในทางพิธีการ 
รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติวา ทรงเปน "สัญลักษณแหงรัฐและความสามัคคีของประชาชน"[47]องคจักรพรรดิ
พระองคปจจุบัน คือ สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ สวนรัชทายาทคือ เจาชายนะรุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแหง
ญ่ีปุน  อํานาจการปกครองสวนใหญน้ันตกอยูแกนายกรัฐมนตรี และสมาชิกคนอ่ืน  ๆในสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ สวนอํานาจอธิปไตยน้ันเปนของปวงชนชาวญ่ีปุน[47] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 อาคารสภานิติบัญญัติแหงชาติ 



๕ 

 

               องคกรนิติบัญญัติของญ่ีปุน คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ ซ่ึงใชระบบระบบสองสภา ประกอบดวย 

สภาผูแทนราษฎร (衆議院( ชุงิ-อิง )?) เปนสภาลาง มีสมาชิกส่ีรอยแปดสิบคนซ่ึงมีวาระดํารงตําแหนงส่ีป 

และ ราชมนตรีสภา (参議院( ซังงีง )?) เปนสภาสูง มีสมาชิกสองรอยส่ีสิบสองคนซ่ึงมีวาระดํารงตําแหนง
หกป โดยมีการเลือกต้ังสมาชิกราชมนตรีสภาจํานวนคร่ึงหน่ึงสลับกันไปทุกสามป สมาชิกของสภาทั้งสองมา
จากการเลือกต้ังทั่วประเทศ สวนผูมีสิทธิเลือกต้ังน้ันมีอายุย่ีสิบปบริบูรณเปนตนไป พรรคเสรีประชาธิปไตย
เปนพรรครัฐบาลมาโดยตลอดต้ังแตกอต้ังพรรคใน พ.ศ. 2498 จนในป พ.ศ. 2552 พรรคประชาธิปไตย
ญ่ีปุนชนะการเลือกต้ังจึงทําใหพรรคเสรีประชาธิปไตยเสียตําแหนงพรรครัฐบาลซ่ึงครองมายาวนานกวา 54 ป 

               สําหรับอํานาจบริหารน้ัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเลือกสมาชิกดวยกันมาหน่ึงคนใหเปน
นายกรัฐมนตรี แลวองคจักรพรรดิจึงทรงลงพระนามาภิไธยรับรองการแตงต้ังน้ัน สวนนายกรัฐมนตรีมีอํานาจ
แตงต้ังรัฐมนตรีและใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนง นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันคือนายชินโซ อะเบะ 

               ระบบกฎหมายของญ่ีปุนไดรับอิทธิพลทางประวัติศาสตรจากกฎหมายของจีน และมีพัฒนาการ

เฉพาะตัวในยุคเอะโดะผานทางเอกสารตาง  ๆเชน ประชุมราชนีติ (公事方御定書( Kujikata 
Osadamegaki )?) ท้ังน้ี ต้ังแตตนพุทธศตวรรษ 2400 เปนตนมา ไดมีการวางรากฐานระบบตุลาการใน
ญ่ีปุนขนานใหญโดยใชระบบซีวิลลอวของยุโรป โดยเฉพาะของฝร่ังเศสและเยอรมนี เปนตนแบบ เชน ใน พ.ศ. 

2439 รัฐบาลญ่ีปุนไดประกาศใชประมวลกฎหมายแพง (民法( Minpō )?) โดยมีประมวลกฎหมายแพง
เยอรมันเปนตนแบบ และคงมีผลใชบังคับอยูนับแตหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนปจจุบัน 

               กฎหมายสูงสุดแหงรัฐ คือ รัฐธรรมนูญ (憲法( Kenpō )?) สวนกฎหมายหลักของญ่ีปุนเรียก

ประมวลกฎหมายท้ังหก (六法( Roppō )?) มีสภาพเปนประมวลกฎหมายที่สําคัญหกฉบับ บรรดา
กฎหมายแมบทของญ่ีปุนมีสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูตรา องคจักรพรรดิเปนผูทรงประกาศใชโดยตองทรง
ประทับพระราชลัญจกรในประกาศดวย ท้ังน้ี โดยนิตินัยแลว องคจักรพรรดิไมมีพระราชอํานาจในการยับย้ัง
กฎหมาย 

    

 

 

 

 

อาคารศาลสูงสุดของญี่ปุน 
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ศาลญ่ีปุน น้ันมีระบบเดียว คือ ศาลยุติธรรม แบงเปนสามช้ันจากสูงลงตํ่า ดังน้ี 

1. ศาลสูงสุด (ศาลฎีกา) 
2. ศาลสูง (ศาลอุทธรณ) 
3. ศาลช้ันตน (ศาลจังหวัด  ศาลแขวง   ศาลครอบครัว) 

ความสัมพันธกับประเทศไทย 

               ประเทศญ่ีปุนและไทยมีความสัมพันธมายาวนานกวา 600 ป ทั้งสองประเทศสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2430 ความรวมมือระหวางกันของท้ังสองประเทศ
ครอบคลุมท้ังในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางสอง
ประเทศเติบโตข้ึนจากการขยายตัวกิจการของบริษัทญ่ีปุนในประเทศไทยนับแตตนพุทธศตวรรษท่ี 25 
(โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือคาเงินเยนแข็งตัวข้ึนในพุทธทศวรรษท่ี 2520) การลงทุนของญ่ีปุนในประเทศไทย
นับเปนอันดับ 2 ในเอเชีย (รองจากจีน)  และทําใหมีชาวญ่ีปุนมาอาศัยอยูในประเทศไทยเปนจํานวนมาก 
ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศคูคาท่ีสําคัญที่สุดของไทย ทั้งสองประเทศมีการทําขอตกลงทวิภาคีหลายขอ เชน
ขอตกลงความรวมมือทางเทคโนโลยี (JTPP: Japan- Thailand Partnership Programme in Technical 
Cooperation) การจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุน (JTEPA:Japan-Thailand Economic 
Partnership Agreement) เปนตน จากการสํารวจความคิดเห็นในกลุมประเทศอาเซียน 5 ประเทศที่จัดทํา
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2540 โดยกระทรวงการตางประเทศญ่ีปุน พบวาคนไทยรอยละ 98 เห็นวาญ่ีปุนคือ
มิตรประเทศ 

การแบงเขตการปกครอง 

               ญ่ีปุนแบงการปกครองออกเปน 47 จังหวัด และ แบงภาคออกเปน 8 ภูมิภาค ซ่ึงมักจะถูกจับ
เขากลุมตามเขตแดนที่ติดกันที่มีวัฒนธรรมและสําเนียงการพูดใกลเคียงกัน ทุกจังหวัดมีผูวาราชการจังหวัด
ที่มาจากการเลือกต้ังเปนผูบริหาร 

               ในแตละจังหวัดมีมีการแบงเขาการปกครองออกเปนเทศบาลยอย  ๆ แตในปจจุบันกําลังมีการ
ปรับโครงสรางการแบงเขตการปกครองโดยการรวมเทศบาลท่ีอยูใกลเคียงกันเขาดวยกัน ซ่ึงจะชวยลดจํานวน
เขตการปกครองยอยและชวยลดคาใชจายในการบริหารเทศบาลลงได การรวมเขตเทศบาลน้ีเปนนโยบายที่
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยมีการคาดการณท่ีจะลดจาก 3,232 เทศบาลใน พ.ศ. 2542 ใหเหลือ 
1,773 เทศบาลใน พ.ศ. 2553 

               ประเทศญ่ีปุนมีเมืองใหญเปนจํานวนมาก ซ่ึงแตละเมืองตางมีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศทั้ง
ทางดาน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงมีสําเนียงภาษาที่แตกตางกันออกไป 
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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.  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 
คีวชู และ โอะ

กินะวะ 

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

กิ 

43.  คุ

มะโมะโตะ 

44.  โออิตะ 

45.  มิยะซะกิ 

46.  คะโงะชิ

มะ 

47.  โอะกินะ

วะ 



๘ 

 

ภูมิศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 แผนท่ีประเทศญ่ีปุน     แผนที่ประเทศญ่ีปุนแสดงปาไมและเทือกเขา 

                ประเทศญ่ีปุนมีลักษณะเปนหมูเกาะซ่ึงมีจํานวนมากกวา 3,000 เกาะวางตัวอยูในมหาสมุทร
แปซิฟกทางตะวันออกของทวีปเอเชีย เกาะที่สําคัญเรียงจากเหนือไปใตไดแกฮกไกโด ฮนชู ชิโกกุ และคีวชู 
นอกจากน้ียังมีหมูเกาะริวกิวทางตอนใตของเกาะคีวชู ซ่ึงเกาะท้ังหมดน้ีเรียกรวมกันวาหมูเกาะญ่ีปุน ญ่ีปุนถูก
ลอมรอบดวยทะเลทุกดาน ไดแกทะเลโอค็อตสคทางเหนือ ทะเลญ่ีปุนทางตะวันตก ทะเลจีนตะวันออกทาง
ตะวันตกเฉียงใต ทะเลฟลิปปนสทางใต และมหาสมุทรแปซิฟกทางตะวันออก พ้ืนที่ประมาณรอยละ 70 เปน
ภูเขา[71] ซ่ึงไมสามารถใชเปนท่ีอยูอาศัยหรือทําการเพาะปลูกได เพราะมีลักษณะสูงชันและมีโอกาสท่ีจะเกิด
ดินถลมจากแผนดินไหวหรือฝนที่ตกหนัก ประชากรญ่ีปุนสวนใหญจึงตองอาศัยอยูบริเวณชายฝงอยาง
หนาแนน และทําใหเมืองสําคัญในญ่ีปุนมีประชากรหนาแนนมาก ใน พ.ศ. 2548 ญ่ีปุนมีปาไมรอยละ 66.4 
พ้ืนท่ีทางการเกษตรรอยละ 12.6 อาคารรอยละ 4.9 พ้ืนนํ้ารอยละ 3.5 ถนนรอยละ 3.5 และอ่ืน ๆ รอย
ละ 9 

                ประเทศญ่ีปุนต้ังอยูในวงแหวนแหงไฟ บริเวณรอยตอระหวางแผนเปลือกโลก 3 แผน ทําใหเกิด
แผนดินไหวความรุนแรงตํ่าบอย  ๆ และยังมีแผนดินไหวความรุนแรงสูงท่ีทําใหเกิดความเสียหายรายแรง
หลายคร้ังในศตวรรษท่ีผานมา เชนเหตุการณแผนดินไหวในชูเอะสึ พ.ศ. 2547 และ แผนดินไหวและคล่ืนสึ
นามิในโทโฮะกุ พ.ศ. 2554 เปนตน นอกจากน้ี การที่ญ่ีปุนต้ังอยูในบริเวณวงแหวนแหงไฟ ยังทําใหญ่ีปุนมี
บอนํ้าพุรอนจํานวนมากทั่วประเทศ ซ่ึงสวนใหญถูกพัฒนาใหกลายเปนสถานที่ทองเที่ยว ภูเขาฟูจิซ่ึงเปนยอด
เขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุนก็เปนภูเขาไฟ 
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                  หมูเกาะญ่ีปุนวางตัวยาวในแนวเหนือใต จึงทําใหมีลักษณะภูมิอากาศแตกตางกันมาก ประเทศ
ญ่ีปุนสามารถแบงเขตภูมิอากาศออกเปน 6 เขต คือ 

 ฮกไกโด: พ้ืนท่ีตอนเหนือสุดของประเทศมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป แมจะมีหยาดนํ้าฟาไม
มาก แตในฤดูหนาวก็มีหิมะปกคลุมท่ัวท้ังเกาะ 

 ทะเลญ่ีปุน: ต้ังอยูชายฝงทะเลทางตะวันตกของเกาะฮนชู ลมตะวันตกเฉียงเหนือท่ีพัดผานในชวงฤดู
หนาวทําใหมีหิมะตกมาก ในชวงฤดูรอนอากาศมักจะเย็นกวาฝงมหาสมุทรแปซิฟก แมวาบางคร้ังจะ
เกิดปรากฏการณเฟหนที่ทําใหอากาศรอนมากผิดปกติ 

 ที่สูงตอนกลาง: อุณหภูมิระหวางฤดูรอนและฤดูหนาวและระหวางกลางวันและกลางคืนมีความ
แตกตางมาก 

 ทะเลเซะโตะ: ภูเขาบริเวณชูโงะกุและชิโกะกุชวยปองกันบริเวณทะเลเซะโตะจากลมฤดูตาง  ๆทําให
บริเวณน้ีมีอากาศอบอุนและมีฝนตกนอยตลอดทั้งป 

 ชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก: ต้ังอยูชายฝงมหาสมุทรทางตะวันออกของประเทศ ในฤดูหนาวมีอากาศท่ี
หนาวเย็นแตไมคอยมีหิมะตก ในฤดูรอนมีอากาศรอนและช้ืนเพราะลมตะวันออกเฉียงใต 

 หมูเกาะตะวันตกเฉียงใต: หมูเกาะริวกิวมีอุณหภูมิก่ึงเขตรอน คืออากาศอุนในฤดูหนาวและรอนในฤดู
รอน มีฝนตกมากและมีไตฝุนผานมาในชวงเปล่ียนฤดู 

                 ฤดูฝนหลักเร่ิมตนข้ึนในตนเดือนพฤษภาคมท่ีโอะกินะวะ และจึงคอย  ๆไตข้ึนไปจนถึงฮกไกโด
ในปลายเดือนกรกฎาคม บนเกาะฮนชูฤดูฝนจะเร่ิมในกลางเดือนของเดือนมิถุนายน และในชวงปลายฤดูรอน
จนถึงตนฤดูใบไมรวงมักมีไตฝุนพัดผาน โดยเฉล่ียจะมีไตฝุนพัดเขาใกลญ่ีปุนปละ 11 ลูก 

ประชากร 

 

 

 

 

 

 

                                  แยกชิบุยะ ถนนที่มีผูสัญจรมากท่ีสุดในโตเกียว 



๑๐ 

 

               ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2012 ญ่ีปุนมีประชากรประมาณ 127,692,273 คน ]ประชากรสวน
ใหญใชภาษาและมีวัฒนธรรมที่เหมือนกัน โดยมีชาวตางชาติ เชนชาวเกาหลี จีน บราซิล ฟลิปปนส ไตหวัน 
และชาติอ่ืน ๆ ประมาณรอยละ 1.2 ซ่ึงสวนใหญอาศัยอยูตามเมืองใหญ เช้ือชาติสวนใหญคือเช้ือสายชาวยะ
มะโตะ และมีชนกลุมนอยเชนชาวไอนุและชาวริวกิว รวมท้ังชนกลุมนอยทางสังคมท่ีเรียกวาบุระกุ 

                ประชากรญ่ีปุนมีอายุคาดหมายเฉล่ียประมาณ 82.07 ป จึงนับเปนประเทศท่ีมีประชากรอายุ
ยืนยาวท่ีสุดประเทศหน่ึงในโลก โครงสรางประชากรของญ่ีปุนเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเด็กท่ีเกิดมาใน
ยุคเบบ้ีบูมหลังสงครามโลกเร่ิมเขาสูวัยชรา ในขณะท่ีอัตราการเกิดต้ังแต พ.ศ. 2532 มีแนวโนมลดลงเร่ือย  ๆ
จึงทําใหจํานวนประชากรคอย  ๆลดลง (มีการประมาณวาจะลดลงตํ่ากวา 100 ลานคนในชวงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 25) ในขณะที่สัดสวนของผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเร่ือย  ๆ(ในป พ.ศ. 2550) ประชากรที่มีอายุต้ังแต 
65 ปข้ึนไปมีมากถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด) การที่โครงสรางประชากรเปล่ียนไปทําใหเกิดปญหา
สังคมหลายอยาง เชนปญหาแรงงานที่ลดลง และภาระเงินบํานาญของคนหนุมสาวเพ่ิมมากข้ึน 

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 

ไอชิ 2,280,415 14 

คิ

ตะกีว

ชู 

ฟุกุโอะกะ 959,325 

5 
ซัป

โปะโระ 

ฮกไก

โด 

1,934,675 15 ซะไก โอซะกะ 838,541 

        

ท่ีมา วิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี 
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1.2 เมืองโอซากา 

               โอซะกะ ( 大阪 Ō) หรือออกเสียงแบบไทยคือ โอซากา เปนเมืองท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ

เปนอันดับ 2 และมีประชากรมากเปนอันดับ 3 ของประเทศญ่ีปุน และยังเปนเมืองท่ีใหญท่ีสุดในสามนคร   

เคฮันชิง ต้ังอยูในภาคคันไซบนเกาะฮนชู ในเขตจังหวัดโอซะกะ เปนหน่ึงในไมก่ีเมืองที่มีสถานะเปนนคร    

โดยขอบัญญัติรัฐบาลญ่ีปุน 

     โอซะกะเปนเปนเมืองสําคัญทางประวัติศาสตร ทั้งการคาและวัฒนธรรมเมืองหน่ึงของประเทศ

ญ่ีปุน มีสมญาวา ครัวของชาติ (天下の台所( เท็งกะ โนะ ไดโดะโกะโระ )?) เพราะเปนศูนยกลาง

การคาขาวของญ่ีปุนต้ังแตสมัยเอะโดะ และปจจุบันเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมเมืองหน่ึงในประเทศญ่ีปุน 

             ในป พ.ศ. 2459 กฤษฎีการัฐบาลไดกอต้ังโอซะกะใหเปนเมืองที่ มีการปกครองพิเศษ  

ในฐานะเมืองอันต้ังข้ึนโดยขอบังคับ ในป พ.ศ. 2432[5] มีพ้ืนท่ีเร่ิมตน 15 ตารางกิโลเมตร คือบริเวณเขต  

ชูโอะและนิชิในปจจุบัน ตอมา เมืองไดขยายตัวจนมีพ้ืนท่ี 222 ตารางกิโลเมตรอยางในปจจุบัน โอซะกะ  

เปนศูนยกลางทางอุตสาหกรรมอยางชัดเจนในชวงการพัฒนาเศรษฐกิจตามระบบทุนนิยมของญ่ีปุน         

การเติบโตของอุตสาหกรรมน้ีทําใหชาวเกาหลีหลายคนอพยพเขามาต้ังตัว ระบอบการปกครองจึงเปนแบบ

ผสมโดยใหความสําคัญดานการสงเสริมอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมืองไปสูความเจริญ อัตราการรูหนังสือ

เพ่ิมข้ึน และระบบการศึกษาขยายตัวอยางรวดเร็ว เกิดเปนกลุมชนช้ันกลางท่ีรูหนังสือและมีความช่ืนชอบ   

ในงานศิลปะ แตในอีกมุมหน่ึงของการเจริญเติบโต โอซะกะก็มีสลัม คนวางงาน และคนจน เชนเดียวกับใน

ยุโรปและอเมริกา เทศบาลนครโอซะกะจึงจัดต้ังระบบจายเงินชวยเหลือเพ่ือเยียวยาคนจนข้ึน โดยใช      
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แบบฉบับมาจากอังกฤษ ผูรางนโยบายของโอซะกะไดใหความสําคัญกับการสรางครอบครัวและการชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกันในการตอสูกับความยากจน ซ่ึงเปนวิธีการท่ีจะชวยลดงบประมาณของนโยบายเปล่ียนแปลงเมือง

ไปสูความรํ่ารวย อยางไรก็ตาม โอซะกะก็เสียหายอยางหนักจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เม่ือกองทัพอเมริกัน    

ไดท้ิงระเบิดใสพ้ืนท่ีตางๆของโอซะกะในชวงปสุดทายของสงคราม ประชาชนไรท่ีอยูอาศัยและอุตสาหกรรม

ไดรับความเสียหายอยางหนัก แตเมืองก็กลับคืนสูสภาพเดิมไดอยางรวดเร็วหลังส้ินสุดสงคราม และกลับมา

เปนเมืองศูนยกลางดานอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมไดอีกคร้ังอยางรวดเร็ว 

ภูมิศาสตร 

                นครโอซะกะต้ังอยูท่ีปากแมนํ้าทางตะวันตกของแมนํ้าโยะโดะ ริมอาวโอซะกะ ลอมรอบดวย

เมืองเล็กกวาสิบเมืองในจังหวัดโอซะกะ มีพ้ืนท่ีคิดเปนรอยละ 13 ของจังหวัดโอซะกะ โดยสมัยกอต้ังเมือง  

ในป 1880 เมืองแบงออกเปนสองเขตเทาน้ันคือ ชูโอะ และ นิชิ มีพ้ืนท่ีเพียง 15.27 ตารางกิโลเมตร         

และปจจุบัน เมืองเติบโตจนมีพ้ืนท่ี 222.30 ตารางกิโลเมตร โดยการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดเกิดข้ึนในป                   

ค.ศ. 1925 เม่ือเมืองไดมีการขยายพ้ืนท่ีออกไปอีก 126.01 ตารางกิโลเมตร จุดท่ีสูงท่ีสุดของนครโอซะกะ

อยูในเขตสึรุมิ ความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 37.5 เมตร และจุดที่ตํ่าที่สุด อยูที่เขตนิชิโยะโดะงะวะ ความสูง

ตํ่ากวาระดับนํ้าทะเล 2.2 เมตร 

ภูมิอากาศ 

           โอซะกะ เปนเมืองท่ีต้ังอยูในเขตภูมิอากาศแบบอบอุนช้ืน (CFA ตามระบบการแบงภูมิอากาศ

ของเคิปเปน) มี 4 ฤดูกาลแบงแยกกันชัดเจน ในหนาหนาวในอากาศหนาว อุณหภูมิลดลงตํ่าสุดในเดือน

มกราคม เฉล่ีย 9.3 องศาเซลเซียส โอซะกะเปนเมืองท่ีไมคอยจะมีหิมะตกในชวงฤดูหนาว สวนในฤดูใบไมผลิ 

มีอากาศเย็น แตจะคอยๆรอนและช้ืนมากข้ึน จนเขาสูชวงฤดูฝนในชวงปลายเดือนพฤษภาคมถึงตนเดือน

กรกฎาคม จากน้ัน หนารอนจะมีอากาศรอนและช้ืน ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม อุณหภูมิเฉล่ียในชวง

กลางวันอยูท่ี 35 องศาเซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิเฉล่ียในชวงกลางคืนอยูท่ี 25 องศาเซลเซียส ฤดูใบไมรวง  

ที่นครโอซะกะคอนขางเย็น โดยชวงตนฤดูจะคลายกับฤดูรอน และปลายฤดูจะคลายกับฤดูหนาว 

ประชากร 

      นครโอซะกะมีประชากรท้ังหมดประมาณ 2.7 ลานคน แตในชวงเวลาทํางานจะเพ่ิมข้ึนเปน 

3.7 ลานคน ซ่ึงเปนรองเพียงแตโตเกียวเทาน้ัน อัตราสวนประชากรกลางวันตอกลางคืนเทากับ 141 

เปอรเซ็นต นครต้ังอยูท่ีปากแมนํ้าโยะโดะ อาวโอซะกะ และทะเลเซะโตะ 
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เศรษฐกิจ 

            แถบโอซะกะเปนเมืองเศรษฐกิจอันดับที่ 7 ของโลก รองจากโตเกียว นิวยอรก ลอสแอนเจลิส   

ชิคาโก ปารีส และลอนดอน ผลิตภัณฑมวลรวมของนครโอซะกะในปงบประมาณ 2547 อยูท่ี 21.3 ลาน

ลานเยน เพ่ิมข้ึนจากปกอนหนารอยละ 1.2 ตัวเลขน้ีคิดเปนรอยละ 55 ของผลผลิตท่ีไดจากจังหวัดโอซะกะ 

และคิดเปนรอยละ 26.5 ของแถบคันไซ สามอุตสาหกรรมหลักของโอซะกะคือ การพาณิชย การบริการ   

การผลิต ในป พ.ศ. 2547 มีสัดสวนรอยละ 30, 26 และ 11 ตามลําดับ รายไดตอหัวของเมืองอยูที่ 3.3 

ลานเยน สูงกวาคาเฉล่ียของจังหวัดโอซะกะรอยละ 10[14] ขณะที่บริษัทมาสเตอรการดรายงานวา โอซะกะ

เปนเมืองเศรษฐกิจอันดับ 19 ของโลก และเปนหัวใจสําคัญของระบบเศรษฐกิจของโลก 

การคมนาคม 

        การคมนาคมทางอากาศ โอซะกะ มีทาอากาศยานท่ีสําคัญสองแหงคือ (1) ทาอากาศยาน

นานาชาติคันไซ (KIX) เปนทาอากาศยานสําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ และเที่ยวบินในประเทศ         

บางเที่ยวบิน เปนแหลงของการขนสงสินคา ทาอากาศยานแหงน้ีสรางข้ึนจากการถมทะเลในบริเวณอาว     

โอซะกะ มีรถประจําทางและรถไฟใหบริเวณรับสงระหวางเมืองและชานเมืองท่ีสําคัญ และ (2) ทาอากาศยาน

นานาชาติโอซะกะ (ITM) ต้ังอยูท่ีบริเวณรอยตอของเมืองอิตะมิและเมืองโทะโยะนะกะ เปนทาอากาศยาน

สําหรับเท่ียวบินภายในประเทศ และการขนสงสินคาระหวางประเทศบางเสนทาง รวมท้ังเปนทาอากาศยาน

สําหรับรับรองแขกพิเศษจากตางประเทศ 

         การขนสงทางราง แถบนครโอซะกะมีการเช่ือมตอทางระบบรางท่ีหนาแนน โดยมีสถานีหลัก

อยูท่ี อุเมดะ นัมบะ เทนโนจิ เคียวบะชิ และ โยะโดะยะบะชิ 

รถไฟความเร็วสูง 

      สถานีชินโอซะกะเปนสถานีรถไฟชิงกันเซ็งในโอซะกะ สถานีเช่ือมตอกับสถานีโอซะกะ           

ในอุเมะดะ โดยรถไฟเจอาร รถไฟชิงกันเซ็งทุกขบวนจะหยุดที่สถานีชินโอซะกะแหงน้ี 

     นอกจากน้ีมีรถไฟใตดิน และ รถประจําทาง ดวย 
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1.3 เมืองเกียวโต (Kyoto) 

 

 

 

 

 

 

 

               เมืองโตเกียวเปนเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุนในปจจุบัน สวนเกียวโตเปนเมืองหลวงของญ่ีปุนใน
อดีต    ญ่ีปุนมีการเปล่ียนแปลงเมืองหลวงหลายคร้ังดวยกัน และคร้ังหน่ึงท่ีตองนับเปนประวัติศาสตรหนา
หน่ึงของญ่ีปุนก็คือ การเปล่ียนถายเมืองหลวงจากเมืองนารา มาเปนเมืองเกียวโตน่ันเอง 

    เกียวโตเปนเมืองหลวงแหงใหม และเปนท่ีประทับขององคจักรพรรด์ิ ท่ีสรางตอจากนารา ชวงป 
ค.ศ. 974 เปนชวงเร่ิมตน ยุคเฮอัน(Hian) ของประเทศญ่ีปุน และไดมีช่ือวา เฮอัน-เคียว (Heian-Kyo) 

    เกียวโต วางผังเมืองเลียนแบบมาจาก เมืองฉานอัน (Chang-an) ของประเทศจีนในราชวงถัง 
(Tang)      โดยวางผังเมืองเปนรูปส่ีเหล่ียมจตุรัสตัดกันไปมา และไชยภูมิของเกียวโตน้ีเปนไชยภูมิตามหลัก 
Feng shui ของจีน  โดยมีภูเขาลอมรอบสามดานคือ ทิศตะวันออกไดแกภูเขา ฮิกาชิยามะ (Higashiyama) 
ทิศเหนือไดแกภูเขาคิตายามะ (Kitayama) และทิศตะวันตกไดแกภูเขานิชิยามะ (Nishiyama) อีกท้ังยัง
ลอมรอบดวยแมนํ้าอีกสามสายเชนกันคือ ทิศตะวันตกไดแกแมนํ้ากัทสึรากาวา (Katsuragawa) ทิศใตไดแก
แมนํ้ายูจิกาวา (Ujigawa)และ ทิศตะวันออกไดแกแมนํ้าคาโมกาวา (Kamogawa) 

               เมืองเกียวโตไดรับผลกระทบอยางมากจากสงครามโอนิน (Onin War) ในชวงป ค.ศ. 1467 – 
1477    ส่ิงปลูกสรางทั้งหลายไดถูกทําลายลงอยางยอยยับ ปราสาททั้งหลายถูกเผา บานเรือนตางๆถูก
ทําลายมากมาย ตอมาในชวงศตวรรษท่ี 16 โตโยมิ ฮิเดโยชิ (Toyomi Hideyoshi) หน่ึงในสามวีรบุรุษรวม
ชาติของญ่ีปุน ไดกลับมาบูรณะซอมแซมเมืองเกียวโต อีกท้ังยังไดขยายถนนสายสําคัญใหแกเมืองเกียวโต คือ
ถนนเทระมาชิ (Teramachi Street)    และท่ีถนนน้ีเองก็ไดมีการสรางวัดตาง  ๆข้ึนมามากมาย จนไดรับการ
ขนานนามวา เมืองแหงวัด (Temple Town) 
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     ป 1864 เหตุการณคร้ังสําคัญอีกเหตุการณหน่ึงก็คือ เหตุการณการปฏิวัติเพ่ือตอตานอํานาจ
ของโชกุนนาม โตกุกาวา (Tokugawa) เหตุการณคร้ังน้ีมีอีกช่ือหน่ึงวา การปฎิวัติฮามากุริ (Hamaguri 
Rebillion) เหตุการณ  คร้ังน้ีนับเปนการนองเลือดคร้ังย่ิงใหญคร้ังหน่ึงในประวัติศาสตรญ่ีปุน มีการเผาบาน
เร่ือนกวา 28,000 หลัง ในคร้ังน้ัน และตอมาในป 1869 พระจักรพรรด์ิไดยายที่ประทับไปยังเอโดะ (Edo) 
หรือในปจจุบันก็คือ กรุงโตเกียว (Tykyo)  เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุนในปจจุบันน่ันเอง 

     เมืองเกียวโตคอย  ๆเส่ือมโทรมลงเร่ือย  ๆท้ังในดานเศรษฐกิจ คมนาคม และดานประชากร  

    จนกระท่ังในป 1890 มีการกอสรางคลองเช่ือมตอกับทะเลสาปที่ใหญที่สุดของญ่ีปุน คือ
ทะเลสาปบิวะ (Biwa Lake) เปนจุดเร่ิมตนที่ทําใหเมืองเกียวโต ไดพัฒนาข้ึนมาเปนเมืองสมัยใหม และ
นับต้ังแตน้ันเปนตนมา เมืองเกียวโตก็ไดเปนศูนยกลางของกลุมการปกครองเกียวโต (Kyoto Prefecture) ซ่ึง
ประกอบดวยเมือง 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) 

     จวบจนทุกวันน้ีเมืองเกียวโตก็มีอายุรวมรอยกวาปแลว เมืองเกียวโตก็ยังคงมนตขลังของ
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมโบราณเอาไวไดดีกวาเมืองใด  ๆในโลก และก็เปนเมืองเกียวโตในวันน้ีท่ีเราได
สัมผัสกันในทุกวันน้ี 

ตัวเมืองเกียวโต ในปจจุบัน มนตเสนหเกียวโตมีปรากฏใหเห็นผานวิถีและภูมิทัศนท่ีบงบอกความเปนญ่ีปุน

แบบด้ังเดิมซ่ึงมีอุดมอยูทั่วไป ผานผูคน วิถีวัฒนธรรม อาหารการกิน อาคารบานเรือน สถาปตยกรรม 

พระราชวัง โดยเฉพาะวัด และศาลเจาท่ีมีอยูทุกมุมเมือง  
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มรดกโลก วัดคิโยมิสึ วัดแหงน้ีถือเปนวัดในดวงใจของใครหลายๆคน โดยจากจุดจอดรถ ระหวางทางกอนถึง

ตัววัดเราจะตองเดินผาน “ถนนสายกานํ้าชา” ซ่ึงในอดีตถนนแหงน้ีเต็มดวยรานเคร่ืองปนดินเผา สวน

ปจจุบันปรับเปล่ียนเปนถนนขายของฝาก ขนม ตุกตา สินคาโอทอป และของท่ีระลึกตางๆ สําหรับ

นักทองเท่ียวในบรรยากาศของบานเรือนญ่ีปุนแบบด้ังเดิมอันสุดแสนคลาสสิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ศาลเจาฟูชิมิอินาริ เปนศาลเจาที่ชาวนาสรางข้ึนในป ค.ศ. 711 เพ่ือถวายแดเทพเจาจ้ิงจอก ซ่ึงชาวญ่ีปุน

เช่ือวาเปน ทูตสวรรคผูคอยสงสารของเทพเจาแหงการเก็บเก่ียว ดังน้ันภายในศาลเจาแหงน้ีจึงมากไปดวยรูป

ปนของเทพเจาจ้ิงจอก ใหคนไดกราบไหวกัน นอกจากน้ีท่ีน่ียังสรางเพ่ือใหเปนท่ีสิงสถิตของแมโพสพท่ีชวยให

เกิดผลผลิตอันอุดมสมบูรณ 



๑๗ 

 

วัดคิงคะคุจิ (Kinkakuji Temple) เปนสถานที่ที่สรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีประทับของโชกุนอะชิกะงะ โยชิมิตสึ ใน

ป 1397 กอนถูกปรับเปล่ียนโดยบุตรชายของทานใหเปนวัดพุทธนิกายเซน ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดก

โลกในป 1994 ภายในวัดแหงน้ีมีศาลาทองเปนไฮไลต โดยภายนอกศาลา(ยกเวนช้ันลาง) ถูกตกแตงดวยแผน

ทองคําบริสุทธ์ิเหลืองอราม ต้ังตระหงานอยางโดดเดนสะทอนเงาสระนํ้าอยางสวยงาม 
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1.4 เมืองชซิูโอกะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       จังหวัดชิซุโอะกะ เปนจังหวัดในประเทศญ่ีปุน ต้ังอยูในภูมิภาคชูบุ บนเกาะฮนชู เมืองเอกใชช่ือ
เดียวกันคือเมืองชิซุโอะกะ จังหวัดน้ีเปนท่ีต้ังของภูเขาฟูจิ และมีช่ือเสียงของการปลูกชาเขียวท่ีดีท่ีสุดในญ่ีปุน  

       จังหวัดชิซุโอะกะ แบงเขตการปกครองเปน ๒๓ เมืองเน้ือท่ีท้ังหมด ๗,๗๗๙.๖๓ ตร.กม. 
(๓,๐๐๓.๗๓ ตร.ไมล) อันดับเน้ือท่ี๑๓ ของประเทศประชากร (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘) ท้ังหมด ๓,๗๙๒,๔๕๗ 
อันดับ ๑๐ ของประเทศความหนาแนน ๔๘๗ คน/ตร.กม. (๑,๒๖๐ คน/ตร.ไมล) 

ประวัติศาสตร 

       จังหวัดชิซุโอะกะในปจจุบัน ต้ังอยูบนอาณาเขตของอดีตจังหวัด ๓ จังหวัด ไดแก จังหวัดโทโทมิ  
จังหวัดซุรุงะ  และจังหวัดอิซุ  นอกจากน้ี ยังเปนบานเกิดของโชกุนตระกูลโทะกุงะวะคนแรก น่ันคือ โทะกุงะ
วะ อิเอะยะซุ  ดวย โทะกุงะวะ อิเอะยะซุปกครองพ้ืนท่ีน้ี จนกระท่ังสามารถปราบขุนศึกตระกูลโฮโจ ผูมี
อิทธิพลในภูมิภาคคันโต ลงได และมอบใหอยูในความปกครองของโอะดะ โนะบุนะงะ  ตอมา เม่ือโทะกุงะวะ 
อิเอะยะซุข้ึนเปนโชกุนไดสําเร็จ เขาก็ไดยึดภูมิภาคคันโตกลับใหครอบครัวของตนดูแล และรวบรวมดินแดน
รอบเมืองชิซุโอะกะในปจจุบันใหข้ึนตรงกับรัฐบาลโชกุนโทะคุงะวะ ในค.ศ. ๑๘๖๘ หลังจากการสถาปนา
แควนชิซุโอะกะ หรือแควนซุนปุ ตระกูลโทะกุงะวะก็ไดกลับมาอาศัยอยูในพ้ืนท่ีน้ีอีกคร้ัง 

สภาพทางภูมิศาสตร 

       จังหวัดชิซุโอะกะมีพ้ืนท่ียาวตามแนวชายฝงมหาสมุทรแปซิฟกไปจนถึงอาวซุรุงะ พ้ืนท่ีฝง
ตะวันตกของจังหวัดกินพ้ืนท่ีไปถึงเทือกเขาแอลปของญ่ีปุน พ้ืนท่ีฝงตะวันออกเปนชายฝงคอดเขาไปทางดาน
เหนือจนถึงภูเขาไฟฟูจิ และรวมพ้ืนท่ีของคาบสมุทรอิสุ ซ่ึงเปนเขตพักตากอากาศช่ือดังของญ่ีปุนท่ีย่ืนออกไป
ในมหาสมุทรแปซิฟก 
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แผนดินไหวโทไค 

       จากอดีตท่ีผานมาในทุก  ๆ๑๐๐ ถึง ๑๕๐ ป จะมีแผนดินไหวรายแรงท่ีกระทบจังหวัดชิซุโอะกะ
ดวย เรียกวา แผนดินไหวโทไก คร้ังลาสุดเม่ือ ค.ศ. ๑๘๕๔ 

ขอมูลการทองเที่ยว ชิซูโอกะ(Shizuoka) 

ศาลเจาฟุจิซังเซนเงน (Fujisan Sengen Shrine) 

ต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของฐานภูเขาไฟฟูจิ มีอายุกวา ๑,๐๐๐ ป นับวาเปนศาลเจาท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของภูมิภาค ชวงตนป ๑๖๐๐ โครงสรางเดิมถูกทําลายลงจากเหตุการณแผนดินไหว เหลือไวเพียงศาลเจา
ช้ันใน ศาลเจาช้ันนอก และประตูหอคอย ศาลเจาช้ันในมีโครงสรางเปนเอกลักษณ ๒ ช้ัน ดวยรูปแบบ
สถาปตยกรรมเซนเงน 

บริเวณรอบๆศาลเจาเต็มไปดวยตนซากุระกวา ๕๐๐ ตน ซ่ึงจะบานในชวงปลายเดือนมีนาคม-ตน
เดือนเมษายน และมีเสนทางท่ีใชสําหรับเทศกาลข่ีมายิงธนูท่ีจัดข้ึนเปนประจําทุกปในวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
นอกจากน้ียังมีพิธีใหญเปด-ปดฤดูกาลปนภูเขาไฟฟูจิในชวงตนเดือนกรกฎาคม และตนเดือนกันยายน 

จากศาลเจาแหงน้ีมีเสนทางการปนเขาไปสูยอดเขา แต นักปนเขาสวนใหญจะเร่ิมปนจาก 
Fujinomiya ๕th Station ปนข้ึนไปประมาณ ๖-๑๒ ช่ัวโมง ยอดเขาเปนท่ีต้ังของโอคุมิยะ(Okumiya) พ้ืนท่ี
ดานในสุดของศาลเจาฟุจิซังเซนเงน ครอบคลุมปลองภูเขาไฟ และบริเวณท้ังหมดเหนือสถานีท่ี ๘(๘th 
Station) 

          ศาลเจาฟุจิซังเซนเงน    ศาลเจาคุโนซังโทโชกุ 
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ศาลเจาคุโนซังโทโชกุ Kunozan Toshogu Shrine) 

มีบริเวณกวางขวางและซับซอนดวยอาคารจํานวนมากท่ีมีสีแดงสดใสแซมดวยสีทองและการแกะสลัก
ท่ีงดงามพรอมภาพวาดบนประตูโรมอน(Romon Gate)ซ่ึงต้ังอยูทางดานขวามือหลังจุดจําหนายต๋ัว เม่ือเดิน
ผานประตูจะพบกับหอกลอง และโคมไฟทองแดงนําไปสูหองโถงหลัก Haiden และ Honden ลึกเขาไปในปา
เปนท่ีต้ังของหลุมฝงศพอิเอะยะสุ(Ieyasu) นอกบริเวณศาลเจาคือพิพิธภัณฑของโชกุนคุโนซัง(Museum of 
Kunozan Toshogu) จัดแสดงขาวของเคร่ืองใชสวนตัว และสมบัติอ่ืนๆจําพวกดาบ อาวุธ และเส้ือผา เปน
ตนหากเดินข้ึนไปบนภูเขา จะพบกับศาลเจาดานบนท่ีราบสูงนิฮอนไดระ(Nihondaira plateau) ซ่ึงอาจจะข้ึน
ไปไดโดยการน่ังกระเชา(Nihondaira Ropeway) เพ่ือชมทัศนียภาพอันงดงามของอาวซุรุกะ(Suruga Bay), 
ทาเรือชิมิสุ(Shimizu Port), ทุงใบชา และภูเขาไฟฟูจิ 

ซูเซนจิออนเซน (Shuzenji Onsen) 

เปนหน่ึงในเมืองนํ้าพุรอนท่ีเกาแกท่ีสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงบนคาบสมุทรอิซุ ต้ังอยูบนภูเขาใจ
กลางคาบสมุทร แตไมสามารถมองเห็นวิวทะเลได เมืองแหงน้ีต้ังช่ือตามวัดซูเซนจิ(Shuzenji Temple) ซ่ึง
เปนศูนยกลางของเมือง สถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน  ๆไดแก ปาไผขนาดเล็ก ท่ีพักเรียวกังแบบโบราณ รานคา และ
รานกาแฟ เปนตน นอกจากน้ียังมีโรงอาบนํ้าสาธารณะฮาโคยุ(Hakoyu) ท่ีบริการหองอาบนํ้าแกบุคคลท่ัวไป
ในชวงเวลากลางวัน คาใชจายประมาณ ๑,๐๐๐ เยน 

                        ซูเซนจิออนเซน                                      พิพิธภัณฑศิลปะบิจูสึคัง 

พิพิธภัณฑศิลปะบิจูสึคัง (MOA Museum of Art) 

เปดใหเขาชมในป ๑๙๘๒  ต้ังอยูบนเนินเขาท่ีงดงามเหนือเมืองอะตามิ(Atami) ภายในจัดแสดงคอล
เลกช่ันศิลปะท่ีนาประทับใจของศิลปะญ่ีปุนและเอเชียตะวันออกศิลปะท่ีจัดแสดงภายในท่ีเปนสมบัติแหงชาติ
มี ๓ ช้ิน และมกดกทางวัฒนธรรมอีกมากมาย รวมถึงภาพวาด ผลงานการประดิษฐตัวอักษร งาน
ประติมากรรม และงานฝมืออ่ืน  ๆภายนอกพิพิธภัณฑยังมีสวนหยอมสไตลญ่ีปุนประกอบดวยโรงชาและโรง
ละครโนหอีกดวย 
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แหลมอิโรซากิ (Cape Irozaki) 

ต้ังอยูตามแนวชายฝงทางตอนใตของคาบสมุทรอิซุ ท่ีปลายใตสุดของคาบสมุทร บริเวณแหลมแหงน้ี
เปนท่ีต้ังของประภาคารอิโรซากิ(Irozaki lighthouse) และศาลเจาอิโระ(Iro Shrine)ท่ีมีวิวทิวทัศนท่ีสวยงาม
ของชายฝงทะเล ชายฝงรอบๆแหลมอิโรซากิ สามารถลองเรือเท่ียวชมโขดหิน และชายหาดท่ีสวยแปลกตาได
โดยใชเวลาเพียง ๒๕ นาที                                                                                                    

ในสวนของแหลมแหงอ่ืน  ๆยังไมไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีดีนัก แตก็ยังมีจุดท่ีดีท่ีสุด
คือแหลมทาไร(Cape Tarai) หางจากแหลมอิโรซากิไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๘ กิโลเมตร เปนแหลม
ชายหาดหิน และเสนทางธรรมชาติผานปา เม่ือหางออกไป ๓ กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของแหลมทาไร คือ
โทจิ(Toji) เมืองชายหาดขนาดเล็กท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวธรรมชาติ เชน ถํ้าทะเลริวกุ(Ryugu Sea Cave) มี
ลักษณะคลายหัวใจเม่ือมองจากดานบน และลานสกีทรายธรรมชาติท่ีหางจากถํ้าทะเลไปไมไกลนัก 
นักทองเท่ียวสามารถเชาบอรดสไลดไดจากท่ีพักใกลเคียง 
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1.5 กรุงโตเกียว 

 

 

 

 

 

 

 

               โตเกียวหรือช่ืออยางเปนทางการวามหานครโตเกียว (Tokyo Metropolis) เปนเมืองหลวงของ

ประเทศญ่ีปุนมีระบบการปกครองแบบพิเศษซ่ึงรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไวดวยกัน ทั้งน้ี

เขตอภิมหานครโตเกียวจัดวาเปนเขตเมืองท่ีใหญที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแลวมีประชากรอาศัยอยู

ราว 35,237,000 คน) เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว23 แขวงการปกครองพิเศษมีประชากรในเขตเมือง

ประมาณ 13ลานคนถือเปนเมืองท่ีมีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหน่ึง จํานวนประชากรท้ังหมดของโตเกียว 

มีท้ังหมดกวา 35 ลานคน โตเกียวต้ังอยูบริเวณภาคคันโตของญ่ีปุน คําวา "โตเกียว" หมายถึง "นครหลวง

ตะวันออก" ในโตเกียวยังเปนท่ีต้ังของพระราชวังหลวงของสมเด็จพระจักรพรรดิ 

                  กรุงโตเกียวเคยเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปกป 1964  และจะเปนเจาภาพคร้ังท่ีสอง

ในป 2020 ระหวางวันที่ 24 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ท่ีตั้งของโตเกียวในญ่ีปุน 

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

ประเทศ  ญ่ีปุน 

ภูมิภาค  คันโต 

เกาะ  ฮนชู 

การบริหาร 23 แขวงพิเศษ, 26 เมือง, 1 อําเภอ และ 4 ก่ิงจังหวัด   
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การปกครอง 

• ประเภท จังหวัด 

• ศูนยกลาง ชินจุกุ 

• 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 เวลามาตรฐานญ่ีปุน (UTC+9) 

ISO 3166-2 JP-13 

ดอกไม  Somei-Yoshino cherry blossom 

ตนไม  แปะกวย 

นก  นกนางนวลหัวดํา 

การแบงเขตการปกครอง 

               ญ่ีปุนแบงการปกครองออกเปน 47 จังหวัดและ แบงภาคออกเปน 8 ภูมิภาคซ่ึงมักจะถูกจับเขา

กลุมตามเขตแดนท่ีติดกันท่ีมีวัฒนธรรมและสําเนียงการพูดใกลเคียงกันทุกจังหวัดมีผูวาราชการจังหวัดที่มา

จากการเลือกต้ังเปนผูบริหาร 

               ในแตละจังหวัดมีมีการแบงเขาการปกครองออกเปนเทศบาลยอยๆแตในปจจุบันกําลังมีการปรับ

โครงสรางการแบงเขตการปกครองโดยการรวมเทศบาลท่ีอยูใกลเคียงกันเขาดวยกันซ่ึงจะชวยลดจํานวนเขต

การปกครองยอยและชวยลดคาใชจายในการบริหารเทศบาลลงไดการรวมเขตเทศบาลน้ีเปนนโยบายที่ไดรับ

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

เทศบาลใน พ.ศ. 2553 

     ประเทศญ่ีปุนมีเมืองใหญเปนจํานวนมากซ่ึงแตละเมืองตางมีสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศท้ัง

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 ชูโงะกุ 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.  โคจิ 

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

ประชากร 

               ญ่ีปุนมีประชากรกวา 126 ลานคนและชาวญ่ีปุนสวนใหญอาศัยอยูในเขตเมืองที่ มี
ประชากรอยูอยางหนาแนนเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุนคือโตเกียวสวนประชากรในพ้ืนที่มหา
นครโตเกียวซ่ึงรวมถึงตัวเมืองและปริมณฑลมีประมาณ 13 ลานคน 

 

เมืองใหญ  ๆของประเทศญ่ีปุนและประชากรโดยประมาณ 

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   

 
               โตเกียวเปนเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุนและเปนศูนยกลางทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่สําคัญ
อีกแหงหน่ึงของโลกโตเกียวหรือเมืองเอโดะ (กอต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2018 เดิมเปนเพียงหมูบานชาวประมง
เล็กๆมีประชากรอาศัยอยูเพียงไมก่ีหลังคาเรือนเทาน้ัน จนมาในพ.ศ. 2146 ตระกูลโชกุนโตกุงวาเอยาสึได
สรางทําเนียบรัฐบาลข้ึนที่เอโดะจึงทําใหพ้ืนท่ีโดยรอบมีการพัฒนาในดานตางๆ อยางรวดเร็ว จนโตเกียว
กลายเปนเมืองขนาดใหญท่ีมีประชากรอาศัยอยูมากอีกแหงหน่ึงของประเทศภายหลังเม่ือระบอบโชกุนส้ินสุด
ลงในป พ.ศ. 2411 จักรพรรดิเมจิไดเปล่ียนช่ือเมือง เอโดะมาเปนกรุงโตเกียว (Tokyo) ซ่ึงมีความหมายวา 
เมืองหลวงตะวันออก และไดเสด็จยายจากเมืองหลวงเกียวโตมาประทับยังกรุงโตเกียวในปพ.ศ. 2412 ทําให
โตเกียวกลายเปนเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุนต้ังแตน้ันเปนตนมามหานครโตเกียวมีสถานที่หลากหลายใหได
เลือกเท่ียว ไมวาจะเปนวัดและสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิตาง  ๆแหลงชอปปงตาง  ๆเชนที่ยานนากามิเซโดริ (Nakamise 
Dori) เปนแหลงจําหนายสินคาและของที่ระลึกนารักๆ สําหรับผูท่ีรักธรรมชาติโตเกียวมีสวนสาธารณะ “อุ
เอะโนะ”ซ่ึงเปนสวนสาธารณะท่ีเกาแกที่นักทองเที่ยวและชาวญ่ีปุนนิยมมาพักผอนสถานที่สําคัญ 

พระราชวังอิมพีเรียล 
        พระราชวังแหงน้ีเปนที่ประทับของพระจักรพรรดิและพระราชวงศอาณาบริเวณหลายแหงใน

พระราชวังจึงมิไดเปดใหเขาชมแตบางสวนจะเปดใหเขาชมได ในชวงวันหยุดพิเศษ ตัวปราสาทสรางตาม
รูปแบบใน สมัยเอโดะลอมรอบดวยคูนํ้าและกําแพงหิน ทางเขาหลักจะเปนสะพานคู หรือเรียกวานิจูบาชิ 
(Nijubashi)ที่สรางไดอยางสวยสงางาม แตไมเปดใหบุคคล ท่ัวไปผานยกเวนในชวงปใหมและวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของสมเด็จพระจักรพรรด์ิที่จะเปดใหพสกนิกร(บางคน) ขามมารับพระราชทานพรใกล ๆท่ีประทับ
ทางดานตะวันออกจะมีสวนดอกไม (Higashi Gyoen) ซ่ึงจัดไวอยางสวยงามเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามา
พักผอนหยอนใจไดตลอดเวลาและเขาไปยังเขตพระราชฐานได 3 ประตู จากท้ังหมด 8 ประตู คือ โอเตมง
(Ote-mon), ฮิรากาวะมง (Hirakawa-mon) และคิตะฮาเนบาชิมง (Kitahanebashi-mon) ตัวพระตําหนัก
เปนอาคารคอนกรีตทรงเต้ียกวางสรางดวยหินแกรนิตและบะซอลตจากภูเขาไฟคลุมดวยหลังคาสีเขียวสราง
เสร็จในป 1970 แทนพระตําหนักไมหลังเดิมท่ีถูกระเบิดในชวงสงครามโลก ในป 1945 
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อาซากุสะ (Asakusa) 
        ส่ิงที่อยูคูกับยานอาซากุสะและเปนสัญลักษณของท่ีน่ี คือวัดเซ็นโซจิ หรืออาซากุสะคันนง 

(Asakusa Kannon) นาจะเปนวัดพุทธท่ีเกาแกที่สุดในภูมิภาคคันโตและมีนักทองเท่ียวนิยม มาเยือนกันแนน
ขนัดทุกปและซ้ือของที่ระลึกซ่ึงมีรานรวงต้ังเปนแถวยาวใหเลือกจับจายจึงทําใหวัดแหงน้ีรุงเรืองและคึกคัก
ดวยผูคน ตํานานของวัดแหงน้ีเลาตอ ๆกันมาวาไดมีชายหาปลาสองคนพ่ีนอง มาทอดแหในแมนํ้าแตกลับได
รูปปนพระโพธิสัตว (Kannon) แทน หัวหนาหมูบานจึงสรางวัดข้ึนใน ค.ศ.628 เพ่ือประดิษฐานรูปปนน้ัน
และตํานานยังมีตออีกวาในชวงเวลาใกลเคียงกันกับที่พบรูปปนไดปรากฎมังกรทองตัวหน่ึงเล้ือยลงมาจาก
สวรรค บรรดาโชกุนและซามูไรตางก็นิยมมาสักการะที่วัดน้ี ทางทิศตะวันออกของวัดคือแมนํ้าซูมิดะงาวะ
(Sumida-gawa)ไหลลงอาวโตเกียวและใกลๆกัน จะมีสวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น (Sumida Koen) ซ่ึงเปด
โลงสูแมนํ้า ดวยบรรยากาศสวยงามนาเดินเลน โดยเฉพาะชวงดอกซากุระบานสะพร่ัง ริมแมนํ้าแหงน้ีย่ิง
สวยงามเหนือคําบรรยายจริง  ๆ

 
ชินจูกุ (Shin-juku) 

        เปนสถานีรถไฟท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงในญ่ีปุนเน่ืองจากเปนจุดเปล่ียนตอรถไฟทั้งสายใน
โตเกียวและว่ิงสูภูมิภาคตาง  ๆรวมถึงรถไฟใตดินดวยบริเวณสถานีมีรานคาต้ังอยูเรียงรายแนนขนัดท้ังบนดิน
และใตดินและยังมีหางสรรพสินคาใหญอีก 4 แหง ใหเดินชอบปงกันสุดเหว่ียงไปเลยในแถบน้ัน 

 
กินซา (Ginza) 

        กินซานับเปนยานท่ีเล่ืองช่ือไปท่ัวโลกของญ่ีปุนอีกแหงหน่ึงดวยรานคาแบรนดเนมและโชวรู
มของสินคาไฮเทคโนโลยีที่รูจักกันทั่วโลกยามคํ่าคืนยานแหงนี้จะสวางไสวดวยแสงไฟจากหลอดนีออนและ
ปายโฆษณาสถานบันเทิงตางคึกคักทําใหยานน้ีมีชีวิตชีวา ถนนกินซาโดริ(Ginza Dori) หรือบางทีเรียกวาชูโอ
โดริเปนถนนสําคัญหน่ึงในสองสายที่ตัดผานกินซาสองฟากถนนเต็มไปดวยหองเส้ือทันสมัยแกลเลอร่ีศิลปะ
และหางสรรพสินคาช้ันนํา จุดนัดพบยอดนิยมของโซนน้ี คือหนาตึกโซน่ี จะเห็นผูคนมายืนเตร็ดเตรอยูดาน
นอกสวนดานในจะเปนโชวรูมสินคาอิเล็กทรอนิคสและโชวรูมโตโยตา 

 
ชิบุยะ (Shibuya) 

        ชิบุยะเปนยานทันสมัยที่สุดแหงหน่ึงในโตเกียวเปนศูนยรวมของวัยรุนญ่ีปุนมีทุกอยางไว
ตอบสนองวัยรุนที่มีกะตังคจึงทําใหยานน้ีพลุกพลานไปดวยผูคน ประตูทางออกของสถานีชิบุยะดานตะวันตก
เฉียงเหนือมีผูนิยมใชกันมากท่ีสุด ดานนอกจะมีรูปปนของฮาจิโกะ (Hachiko)สุนัขผูซ่ือสัตยที่สรางข้ึนในป 
1964 ผูคนชอบนัดพบกันตรงบริเวณน้ีจากทางออกดานน้ีจะพบกับส่ีแยกใหญ มองไปเบ้ืองหนาจะพบกับ
อาคารชิบุยะ 109 (Shiuya 109 building) ทรงกระบอกสังเกตเห็นไดงายจากแยกน้ีหากเดินเล้ียวขวาข้ึน
เนินมานิดนึงจะพบกับหางโตเกียวใหเดินเตร็ดเตรกัน 

 
 



๒๗ 

 

ฮาราจูกุ (Harajuku) 
        ฮาราจูกุเปนแหลงรวมแฟช่ันทันสมัยเม่ือเดินเขามาบนTakeshita streetถนนชอบปงสุดฮิต

ของฮาราจูกุจะพบกับวัยรุนที่แตงตัว ดวยชุดอันรอนแรงบวกกับสีสันอันเจิดจานับวาเปนเอกลักษณ ของที่น่ี ท่ี
วัยรุนจะนิยมแตงตัวแรง ๆเพ่ือมาประชันกันคลาย  ๆกับสยามสแควรบานเราซ่ึงนักทองเที่ยวที่มาท่ีน้ีจะนิยม
ถายรูปกับวัยรุนท่ีแตงตัวแรง เๆพ่ือเก็บไวเปนท่ีระลึกวาคร้ังหน่ึงไดมาเหยียบ มาฮาราจูกุแลว หากใครมาแลว
ไมพบวัยรุนท่ีแตงตัวแรง  ๆก็เหมือนมาไมถึงฮาราจูกุ 

 
โตเกียวดิสนียแลนด(Tokyo Disneyland) 

        โตเกียวดิสนียแลนด ต้ังอยูในจังหวัดชิบะ ทางตะวันออกของโตเกียวภายในจะมีสวนสนุกอยู 
2 แหงคือDisneyland จะมีเคร่ืองเลนท่ีคอนขางหวาดเสียว และDisneySeaจะมีเคร่ืองเลนที่เหมาะกับเด็ก
มากกวา เปด วันธรรมดา 09.00 น.-22.00 น. วันหยุดเสาร- อาทิตย 08.00 น.- 22.00 น. 

 
Tokyo National Museum 

        Tokyo National Museumเปนพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดในญ่ีปุนมีการจัดแสดงโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุไดอยางนาท่ึงกวา 800,000 ช้ินสนใจสามารถไปชมไดทุกวันเวนวันจันทร ต้ังแต เวลา 9.30 - 
17.00 น.เดินทางไปโดยลงสถานีรถไฟ Ueno แลวเดินตออีก 10 นาที 

 
       โตเกียวประกอบดวยสวนทางตะวันตกเฉียงใตของภูมิภาคคันโต, หมูเกาะอิซุ และหมูเกาะโอกา

ซาวารา โตเกียวเปนเมืองหลวงของญ่ีปุนและเปนเมืองที่มีประชากรมากกวา 13 ลานคนอาศัยอยูทําใหเปน
เมืองหน่ึงท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลก เม่ือโชกุนโทคุงาวะอิเอะยะซึไดจัดต้ังรัฐบาลในชวงตนศตวรรษท่ี 17 
พ้ืนที่บริเวณน้ีก็ไดเร่ิมตนพัฒนา ท่ีอยูอาศัยกระจายตัวออกไปรอบๆปราสาทเอโดะ สวนใหญของเมืองถูก
ทําลายโดยแผนดินไหวคันโตคร้ังใหญในป 1923 และจากน้ันก็ถูกระเบิดจากสงครามโลกคร้ังท่ีสองอีกคร้ัง 
อยางไรก็ตามโตเกียวก็สามารถประสบความสําเร็จในการฟนตัวไดอยางรวดเร็วจนนาท่ึงในท้ังสองคร้ัง 
โตเกียวไมไดเปนเพียงศูนยกลางทางการเมืองและเศรษฐกิจของญ่ีปุนเทาน้ันแตยังไดปรากฏตัวออกมาใน
ฐานะของศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของโลกโดยมีสถานท่ีทองเท่ียวในโตเกียวจํานวนมากมายท่ีไม
ควรพลาดพ้ืนท่ีในเมืองขนาดใหญรวมถึงกินซาเปนยานท่ีมีรานคาท่ีมีช่ือเสียงจากท่ัวโลกต้ังเรียงรายอยูสอง
ขางทางชินจูกุท่ีไมเคยหลับไหลไดกลายเปน “เมืองใหมใจกลางโตเกียว”อาซากุสะสถานท่ีที่ชวนใหระลึกถึงเอ
โดะโบราณ (ช่ือเดิมของโตเกียว)และชิบูยายานท่ีเร่ิมตนเทรนดใหกับคนหนุมสาวพ้ืนท่ีที่มีเอกลักษณอ่ืน  ๆ
ไดแก อากิฮะบาระเมืองคอมพิวเตอรเปนพ้ืนท่ีคาปลีกท่ีหนาแนนไปดวยรานคาอิเล็กทรอนิกสจํานวนมากมาย
ที่แขงขันกันดึงดูดผูซ้ือจํานวนมากทั้งจากประเทศญ่ีปุนและตางประเทศและท่ีทซึคิจิตลาดขายสงอาหารแบบ
เปดโลงที่จัดหาอาหารใหกับรานคาและผูบริโภคทุก  ๆแหงในประเทศญ่ีปุน 
 

 



๒๘ 

 

สวนที่ 2 ขอมลูจากการศึกษาดูงานของกลุมปฏิบัติการ 

วันที่ 17 เมษายน 2560 
เร่ืองที่ 1._Traffic and Water Polluti0n Management        (กลุมที่ 1_กป.1-7)  
เร่ืองที่ 2._Natural Disaster Prevention and Rahabilitation (กลุมที่ 2_กป.8-10)  
 
วันที่ 19 เมษายน 2560 

เร่ืองที่ 3._ Promotion of Local  Business and Business Startup (ทุก กป.)   

 
วันที่ 21 เมษายน 2560 

เร่ืองที่ 4._Tokyo Olympic 2020 Project Planning              (กลุมที่ 1_กป.1-7) 

เร่ืองที่ 5._ Productivity and Health Promotion in Workplaces (กลุมที่ 2_กป.8-10)                

 
บทสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุน (ทุก กป.)  

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

 

                         รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ 

                                          กลุมที่ 1 

                                       ประเทศญี่ปุน 

                       ระหวางวันที่ 16 – 22 เมษายน 2560 

                                            โดย 

                                 กลุมปฏิบัติการ (กป.) 1 

 
๑.) นางสุรียพรรณ ณ สงขลา หัวหนาสํานักงานจังหวัดสตูล 
๒.) นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหนาสํานักงานจังหวัดระยอง 
๓.) นายวิวัฒน  อินทรไทยวงศ นายอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุร ี
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 
 

  รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี 68 

               สถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย 

                           พุทธศกัราช 2560 

 

ดูงานเรื่อง   Productivity and Health Promotion in Workplaces  



๓๐ 

 

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 การท้ิงขยะบนถนน ถือวามีความผิด เพราะทําใหสวนรวมเสียหาย เปนตน นอกจากน้ัน ก็ใช

การพัฒนาเลนจราจรดวยรถจักรยาน สรางถนนเช่ือมตอ เพ่ือเปนทางเลือกในการเดินทาง ควบคุม จํากัด

ความเร็วในการชับรถ สงเสริมใหประชาชนใชรถยนตใหมๆ พัฒนาระบบขนสงสาธารณะใหสะดวกสบาย 

เชือมโยง ครอบคลุม เครือขายและประการสําคัญ ปลุกฝงใหเด็กและเยาวชน มีความรับผิดชอบตอสังคม 

ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ รณรงคใหเด็กนักเรียนเดินมาโรงเรียน ถาบานไกลเดินไมไหว ก็ใชรถจักรยาน ถา

ไกลเกินไป ก็ใชบริการรถสาธารณะ 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ชาวญ่ีปุน เปนชาติที่มีวินัยและเคารพ ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ ซ่ึงนับวาเปนจุดแข็งที่โดดเดน 

สังเกตไดวา การจราจรในเมืองโอซากา มีความคลองตัวมาก ไมมีรถจอดตามแนวถนนใหเห็น รถสาธารณะ

หรือรถบัสท่ีรับนักทองเที่ยว สามารถจอดรับ/สง ไดตามเวลา ประชาชนเลือกที่จะใชรถจักรยานหรือใชการ

เดิน โดยเฉพาะนักเรียน จึงทําใหการจราจรในตัวเมืองโอซากาคลองตัว ไมแออัด โดยความสําเร็จของการ

จัดการจราจรน้ัน เห็นไดวาเกิดจากความมีวินัยของประชาชนชาวญ่ีปุน เปนทุนมนุษย ท่ีมีคุณภาพ

ประกอบดวย มีการบริหารจัดการดวยแนวทางตางๆ ดังกลาวขางตน นับวาเปนตัวอยางในการจัดการ

การจราจรท่ีสามารถนําไปประยุกตใชได 

 

 

 

 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 2 (กป. 1)  



๓๑ 

 

Business Startup Promotion  ณ Shizuoka Prefectural Government 

บทวิเคราะหการศึกษาดูงาน 

โครงสรางอุตสาหกรรมของจัดหวัด Shizuoka เปน ๑ ใน ๓ ของผลิตภัณฑภายในประเทศ มีการ 

ปรับตัวตามภูมิภาคโดยกลุมอุตสาหกรรมใหม โดยคนรุนใหม ใน Shizuoka แบงเปน ๓ กลุม กระจายอยูใน

พ้ืนท่ี ดานตะวันออก มีโครงการ  Pharma Valley สงเสริมการวิจัยและพัฒนาระดับโลก จากการ

รักษาพยาบาลเพ่ือสุขภาพ สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของผูปวย ดานทิศ

ตะวันตก มี Photon Valley  โครงการน้ีสนับสนุนการพัฒนาและประยุกตใชอุตสาหกรรมไอออน พ้ืนฐาน

เทคโนโลยี ระหวางดานตะวันตกและตะวันออก เปนโครงการ Food Science Hills : ศูนยวิทยาศาสตรการ

อาหาร โครงการน้ีสงเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่ใชประโยชนจากผลิตภัณฑดานการเกษตรในทองถ่ิน 

และความพยายามในการผลิตอาหารท่ีสําคัญ 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

จังหวัด Shizuoka ใชศักยภาพของพ้ืนท่ีเปนหลักในการพัฒนา โดยพิจารณาความเหมาะสม 

ของพ้ืนที่ ดังจะเห็นไดวา จังหวัด Shizuoka เกิดอุตสาหกรรมใหม เปน ๓ กลุมประเภท กระจายไปตาม

ภูมิภาคครอบคลุมทั้งจังหวัด และเห็นวาแนวทางกําหนดความตองการของพ้ืนท่ีสามารถนํามาประยุกตใชกับ

การพัฒนา โดยเฉพาะโครงการประชารัฐรักสามัคคีไดเปนอยางดี โดยโครงการพัฒนาในรูปแบบตาง  ๆตองมา

จากความตองการของประชาชนบนพ้ืนฐานความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 3 (กป. 1)  



๓๒ 

 

Tokyo Olympic ๒๐๒๐ Project Planning  ณ Tokyo Municipalty, Shinjuku Tokyo 

บทวิเคราะห จากการศึกษาดูงาน 

ประเทศญ่ีปุน ไดรับสิทธิเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปค คร้ังท่ี ๓๒ ระหวางวันที่ ๒๔  

กรกฏาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซ่ึงเปนคร้ังท่ี ๒ ท่ีประเทศญ่ีปุนไดรับสิทธิในการเปนเจาภาพ 

โดยในคร้ังแรกเม่ือป พศ. ๒๕๐๗ และคร้ังน้ีจะเปนคร้ังแรกของโลกที่ถัดจากกีฬาโอลิมปคภายในสองสัปดาห 

ประเทศญ่ีปุนจะเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาพาราลิมปคหรือกีฬาโอลิมปคของผูพิการ ในการแขงขันกีฬา

โอลิมปคคร้ังน้ีจะมีการแขงขันกีฬาทั้งหมด ๓๓ ชนิดกีฬา เปนกีฬาใหม ๕ ชนิดกีฬา คือ Karate, 

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

มี ๒๒ ชนิดกีฬา ตราสัญลักษณของกีฬาโอลิมปค คร้ังท่ี ๓๒ เปนรูปพวงมาลัย สวนกีฬาพาราลิมปคเกมส เปน

รูปพัดญ่ีปุน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาโอลิมปคและพาราลิมปคเกมส พยายามสงเสริมความหลากหลาย เปนเวทีใน

การเช่ือมตอกับโลก 

 มุมมองของประเทศญ่ีปุน ในการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปคคร้ังน้ี เปนไปเพ่ือกรุงโตเกียว, ประเทศ

ญ่ีปุน และเพ่ือโลก โดยตองการใชกีฬาโอลิมปคหรือโตเกียว ๒๐๒๐ เกมส เปนตัวกระตุนการพัฒนาเมือง

โตเกียว ใหเปนเมืองที่โตเต็มที่ ตองการกระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจ สนับสนุนการฟนตัวของพ้ืนท่ีไดรับ

ผลกระทบจากเหตุการณ แผนดินไหว เม่ือป พศ. ๒๕๕๔ และตองการแสดงใหโลกเห็นถึงความกาวหนาใน

เทคโนโลยีที่ทันสมัย สังคมไฮโดรเจน ตองการใหเปนท่ีจดจํา เปนมรดกวัฒนธรรม ใหคนญ่ีปุนมีสวนรวม มี

ความภูมิใจในความสําเร็จอยางย่ังยืน 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ประเทศญ่ีปุน มีความพรอมในเร่ืองทรัพยากรมนุษย ที่มีวินัยและปลูกฝงความรักชาติ เช่ือฟงและ 

ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ถึงแมจะประสบภัยพิบัติท่ีรุนแรงเม่ือป พศ. ๒๕๕๔ มีปญหาเร่ืองการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ มาเปนระยะเวลานานมาแลว และกําลังประสบปญหาเขาสังคมผูสูงอายุก็ตาม แตประเทศญ่ีปุน

กําลังแสดงใหโลกเห็นวา เขาไมยอทอตอปญหา อุปสรรคตาง  ๆและเตรียมพรอมในการรับเปนเจาภาพจัดการ

แขงขันกีฬาโอลิมปค ซ่ึงเปนการแขงขันท่ีย่ิงใหญ ดวยการวางแผนเปนข้ันตอน แบงงาน มอบหมายงานท่ี

ชัดเจน และเห็นวาดวยความมีวินัย จะทําใหประเทศญ่ีปุนสามารถดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปค 

๒๐๒๐ ไดประสบผลสําเร็จเปนอยางดี และเห็นวาการปลูกฝงความมีวินัย ความรักชาติ สรางทรัพยากรมนุษย

ใหมีคุณภาพ เปนตัวแบบที่ดีในการพัฒนาประเทศ 

 

บทสรุป ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการศึกษาดูงานประเทศญีปุ่น (กป. 1) 



๓๓ 

 

 

 ในการศึกษาดูงานตางประเทศ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี ๖๘ คร้ังน้ี ไดรับ

มอบหมายใหศึกษาดูงาน ๓ เร่ือง คือ  

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

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

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

Tokyo 

 

๑. โดยภาพรวมชาวญ่ีปุนเปนผูมีวินัยสูงและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐทุกประการ สังเกตไดจาก  

การจราจรในเมืองโอซากา ถึงแมวาเมืองโอซากาจะเปนเมืองใหญ มีประชากรจํานวนมากแตสามารถจัดการ

จราจรไดอยางคลองตัว ในการดําเนินการภาครัฐ มีการวางแผน การบริหารจัดการ กําหนดเปาหมายให

เหมาะสมกับศักยภาพและขอเท็จจริงของพ้ืนที่ สังเกตไดจากการจัดการกลุมอุตสาหกรรมใหมในพ้ืนที่จังหวัด 

Shizuoka ซ่ึงมีการแบงพ้ืนท่ีตามความเหมาะสมเปน ๓ กลุมไดแก กลุมเก่ียวกับเร่ืองยา ทางดานทิศ

ตะวันออก กลุมเก่ียวกับอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ทางดานทิศตะวันตก และบริเวณระหวางกลุมเร่ืองยาและ

เร่ืองเทคโนโลยี เปนกลุมท่ีเก่ียวกับอาหารท่ีใชผลิตภัณฑการเกษตรในทองถ่ิน มีแนวคิดหรือมุมมองในการ

บริหารจัดการท่ีกวางไกลและเปนประโยชนตออนุชนคนรุนหลังท่ีย่ังยืน สังเกตไดจากการไดรับคัดเลือกเปน

เจาภาพกีฬาโอลิมปค ๒๐๒๐ ในป พศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงมีมุมมองเพ่ือกรุงโตเกียว เพ่ือประเทศญ่ีปุนและเพ่ือโลก 

จะไดจดจําประเทศญ่ีปุน ซ่ึงนับวาเปนประโยชนสามารถนําไปปรับใชกับการปฏิบัติในพ้ืนที่ได ท้ังน้ีประชาชน

ญ่ีปุน เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ การพัฒนาใดๆก็ตาม ประชาชนตองไดรับการปลูกฝงเร่ืองวินัย ความ

รักชาติ ความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 ๒. ควรนําเอาวิธีการผลิตภัณฑท่ีเนนเร่ืองความสะอาดมาปรับใชในกระบวนการผลิตภัณฑในประเทศ

ไทย 

 ๓. ควรปลูกจิตสํานึกและสรางคานิยมใหแกเยาวชนไทย ใหมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 

รับผิดชอบตอสังคม โดยกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาต้ังแตระดับปฐมวัย 

 

 



๓๔ 

 

 

                         รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ 

                                          กลุมที่ 1 

                                       ประเทศญี่ปุน 

                       ระหวางวันที่ 16 – 22 เมษายน 2560 

                                            โดย 

                                 กลุมปฏิบัติการ (กป.) 2 

 
1. น.ส.นุชนาถ  ประทีปธีรานันต   ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่  

                                           สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2. นายฤหัส   ไชยศักดิ์    หัวหนาสํานักงานจังหวัดจันทบุรี  

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

4. นายประสงค   หลาออน       นายอําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

5. นายศรัทธา    ทองคํา       นายอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี ่

๖. นายกิตติคุณ    บุตรคุณ    นายอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

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

8. นายพินิจ        วรจักร    เจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 

9. นายหรรณพ   พุกจันทร    ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก                    

10.นายปรารถนา ประสงคด ี    นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

  รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี 68 

               สถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย 

                           พุทธศกัราช 2560 



๓๕ 

 

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

ณ Osaka Perfectural Government 

 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 
 กรุงโอซากา เปนจังหวัดหน่ึงในเขตคันไซ(Kansai) บนเกาะฮอนซู (Honshu) มีพ้ืนท่ี 1,901 ตร.กม. 

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

ปโตเลียม ผลิตภัณฑถานหิน  ผลิตภัณฑโลหะ และผลิตภัณฑเคร่ืองกล  การพัฒนาเมืองกรุงโอซากา             

มีภาคอุตสาหกรรมเปนพ้ืนฐานสําคัญ  เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางย่ังยืน ปองกันปญหาท่ีเกิดจากมลภาวะ 

จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคูไปกับการรักษาส่ิงแวดลอมดวย  

          แนวทางการแกไขปญหาการจราจรและมลพิษ  สรุปไดดังน้ี 

 1.  สงเสริมใหศูนยบริการซอมบํารุงรถยนตดําเนินการตามกฎหมายควบคุมมลพิษ 

2.  ควบคุมปริมาณรถในการเขามายังกรุงโอซากา และควบคุมรถยนตใหเปนไปตามกฎหมายควบคุม

มลพิษ 

3.  สงเสริมการผลิตรถยนตเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Eco-friendly cars)  

4.  สงเสริมการใชรถยนตเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Eco-friendly Driving)  

5.  รณรงคการใชระบบขนสงสาธารณะ (Public transportation system)  

6.  ปรับปรุงถนน ทางรวม ทางแยก เพ่ือรองรับปริมาณรถ และปรับปรุงจุดจอดรถจักรยานตามทาง

แยกตาง  ๆ

7. ปลูกจิตสํานึกการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมใหกับประชาชน  
 

 ซ่ึงจากมาตรการแกไขปญหาการจราจรและมลพิษของกรุงโอซากา นํามาใชทั้งรถยนตและโรงงาน

สงผลสูการเปล่ียนแปลงจากเมืองในหมอกควันเม่ือ ค.ศ.1965 สูเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 จุดแข็ง 
   1. การดําเนินการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของกรุงโอซากาน้ัน  เปนการกระทําที่ตอเน่ืองต้ังแต      
ค.ศ. 1965 เปนตนมา กลาวคือกวา 52 ป โดยเริ่มตนจากการบังคับใชกฎหมาย การรณรงคประชาสัมพันธ 
การสงเสริม สนับสนุนและสรางแรงจูงใจ จึงถือวาเปนตัวแบบท่ีดี 
          2. คุณภาพของคน ชาวญ่ีปุนเปนผูมีวินัย เคารพในกฎหมาย ซ่ึงหากราชการมีแนวทาง/นโยบายใดให
ถือปฏิบัติ จะใหความรวมมือเปนอยางดี ดังน้ัน จะเปนความรวมมือระหวางราชการกับประชาชนท่ีดี 

 



๓๖ 

 

จุดออน 
1. การใชจายงบประมาณในการพัฒนาถนน ทางรวม ทางแยก และระบบขนสงสาธารณะ ใช

งบประมาณจํานวนมาก 
 

2. จากที่กรุงโอซากา มี GDP สูงเปนอันดับ 2 ของญ่ีปุน (การขยายตัวทางเศรษฐกิจรองจาก
กรุงโตเกียว) โดยเมืองใดที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงจะมีความเล่ือมลํ้าของรายไดของคนจนและคนรวย
สูงโดยประเทศญ่ีปุนมีชองวางอยูประมาณ 10 ตอ 1 และเปนประเทศที่มีคาครองชีพสูง ซ่ึงโอซากามีคาครอง
ชีพสูงเปนอันดับ 2 ของญ่ีปุนรองจากกรุงโตเกียวและในกรุงโอซากามีสลัมที่ ช่ือวา สลัมกะมะงะซากิ 
(Kamagosaki) ท่ีมีผูอยูอาศัยประมาณ 25,000 คน ที่ทางราชการตองดูแล 

 
ขอเสนอแนะท่ีนํามาปรับใช 

 1. การแกปญหาจราจรในประเทศไทย ในเมืองใหญ ควรที่จะนํามาแกปญหาจราจรมาเปนวาระใน

การศึกษาท่ีแกไขปญหาจราจร ไมวาดานวิศวกรรมจราจร ดานการบังคับใชกฎหมายกับผูใชทาง ดานการ

พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ และดานการรณรงคและสรางแรงจูงใจใหประชาชนใชรถยนตในระบบขนสง

สาธารณะแทนรถยนตสวนตัว  โดยสามารถที่จะไปศึกษาแนวทางการแกปญหาจราจรที่กรุงโอซากา มาปรับ

ใชได 

 2. การแกปญหามลพิษ ซ่ึงกรุงโอซากามีปญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม จากรถยนตและ      

จากขยะ โดยไดทําการแกไขปญหาอยางจริงจังและตอเน่ืองจนประสบผลสําเร็จ  จึงควรที่จะนําแนวทางการ

แกไขปญหามลพิษที่กรุงโอซากามาปรับใชได 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

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

ณ Shizuoka Prefectural Government 

 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 
 จังหวัดชิซุโอกะต้ังอยูในเขตจูบุ (Chubu) มีพ้ืนที่ 7,779 ตร.กม. ต้ังอยูทางดานตะวันออกเฉียงใต  

ของภูมิภาค กลางประเทศญ่ีปุน และหันออกสูมหาสมุทรแปซิฟก ดวยความท่ีอยูระหวางมหานครโตเกียวและ

โอซากา จึงเปนจุดก่ึงกลางของตะวันออกและตะวันตก 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 เท่ียวตอสัปดาห      และการบินระหวางประเทศ 10 สายการบิน 29 เท่ียวตอสัปดาห 
 

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

มรดกโลกทางวัฒนธรรม และมีทะเลสาบซุรุกะ (Suruga Bay) ซ่ึงเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิลึก

ประมาณ 2,500 เมตร โดยจากยอดภูเขาไฟฟูจิถึงสะดือทะเลสาบซุรุกะ ยาวถึงประมาณ 6,000 เมตร 
 

 จังหวัดชิซุโอกะ มีประชากรเปนอันดับ 10  GDPเปนอันดับ 3 และรายไดตอหัวอันดับ 3 ของญ่ีปุน 

กลุมปฏิบัติการที่ ๒(กป.๒) ไดศึกษาเก่ียวกับดานธุรกิจในจังหวัดชิซุโอกะ เห็นวา จังหวัดชิซุโอกะมีความเปน

หน่ึงอยู 4 ประการ คือ 

 1.  อุตสาหกรรมหลัก เปนหน่ึง ไมนอยกวา 44 ประเภท 

 2.  การทองเที่ยว เปนหน่ึง มีที่พักท่ีมีความหลากหลาย 

 3.  ธรรมชาติ เปนหน่ึง มีภูเขา ทะเลสาบ แมนํ้า 

 4.  การเกษตร เปนหน่ึง มีผลิตผลคุณภาพท้ังพืชผัก และประมง 
 

ในการพัฒนาธุรกิจของจังหวัดชิซุโอกะ ใหเนนการพัฒนาคน และความรวมมือกับประเทศตาง  ๆโดย

มีการกําหนดกลุมธุรกิจ (Business Area) ในการกาวยางพัฒนาธุรกิจ โดยแบงจังหวัดชิซุโอกะ เปน 3 กลุม 

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

กําหนดให 

-  กลุมตะวันออก สงเสริมเร่ือง ผลิตภัณฑ และเคร่ืองมือแพทย 
-  กลุมตะวันตก  สงเสริมเร่ือง อิเลกทรอนิกส และสมองกลอัจฉริยะ 
-  กลุมกลาง  สงเสริมเร่ือง อาหารคุณภาพ พืชผัก อาหารทะเล และอาหารสุขภาพ 

 



๓๘ 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 จุดแข็ง 
   1. จังหวัดชิซุโอกะ มีการแบงกลุมธุรกิจ (Business Area) เปน 3 กลุมพ้ืนท่ี ซ่ึงจะสามารถกําหนด
ทิศทางการสงเสริมธุรกิจได โดยมีท้ังภาครัฐและภาคเอกชนรวมมือกัน 
          2. แหลงทองเที่ยวธรรมชาติมีเสนหในการดึงดูดนักทองเที่ยวได  โดยมีความโดดเดนท้ัง ภูเขา 
ทะเลสาบ และแมนํ้า ดอกไมและความเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง 

จุดออน 
1. การพัฒนาเมืองท้ังในภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม และภาคการทองเที่ยว ไปพรอม  ๆ

กันน้ัน เปนเร่ืองท่ียากและทาทายความสามารถของผูนําทุกฝาย เพราะการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม            
จะมีผลกระทบตามอีกหลายดาน เชน ดานส่ิงแวดลอม  ดานสังคม  ดานวัฒนธรรม เปนตน 

2. ประชาชนชาวญ่ีปุน เรียนภาษาอังกฤษ แตไมใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ดังน้ันในการส่ือสาร
กับชาวตางชาติจะใชภาษาญ่ีปุนเปนหลัก จึงมีปญหาในการติดตดส่ือสาร 

 
ขอเสนอแนะท่ีนํามาปรับใช 

 1. การแบงกลุมธุรกิจ (Business Area) ของจังหวัดชิซุโอกะ เปนการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจของจังหวัดใหเปนทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสามารถมาปรับใชไดในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัดของไทย และการนํามาปรับใชกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด ได 

 2. การพัฒนาการทองเท่ียวของญ่ีปุนน้ัน ถึงแมวา จะมีธรรมชาติท่ีสวยงาม แตมีการสรางธรรมชาติ 

เพ่ือการทองเที่ยว เชน ดอกซากุระ เปนดอกไมประจําถ่ินของญ่ีปุนท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติในสวนหน่ึง แตสวน

ใหญจะเปนการปลูกเพ่ือการทองเที่ยวและความสวยงามของเมือง นอกจากน้ัน การชมดอกไมของญ่ีปุนน้ัน    

มีมาต้ังแตสมัยเอโดะ (ศ.ศ. 1603 – 1868) เม่ือ 300 ปท่ีแลว มีพัฒนาการเปนเทศกาลชมดอกไม          

ในปจจุบัน ดังน้ันประเทศไทยสามารถนําการสรางธรรมชาติเพ่ือการทองเที่ยวมาปรับใชได เพ่ือสรางรายได

ใหกับพ่ีนองประชาชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

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

 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 
 มหานครโตเกียว เปนเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุน มีระบบการปกครองเปนรูปแบบพิเศษ             
มีประชาชนประมาณ 35 ลานคน มีพ้ืนท่ีประมาณ 13,572 ตร.กม. เปนหน่ึงในสามศูนยกลางทางการเงิน
ของโลกรวมกับนิวยอรกและลอนดอน 
 

 ใน ค.ศ.2020 ประเทศญ่ีปุนได รับเกียรติเปนเจาภาพจัดกีฬาโอลิมปก จากการประชุม
คณะกรรมการโอลิมปกสากลสมัยที่ 123 เม่ือวันที่ 7 กันายายน ค.ศ. 2013 ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศ
อารเจนตินา ไดกําหนดจัดกีฬาโอลิมปกคร้ังท่ี 32 ในวันท่ี 24 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม ค.ศ. 2020 และ
กีฬาพาราลิมปก ในวันท่ี 25 สิงหาคม – 6 กันยายน ค.ศ. 2020 ทั้งน้ีมหานครโตเกียวเคยเปนเจาภาพกีฬา
โอลิมปกฤดูรอนมาแลวเม่ือ ค.ศ. 1964   

  วัตถุประสงคในการจัดกีฬาโอลิมปก คร้ังท่ี 32 
  1.  เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดีงามกับประเทศท่ีเขารวมแขงขันกีฬา 
  2.  เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของประเทศที่เขารวมแขงขันกีฬา 
  3.  การบริหารงบประมาณใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 

 วัตถุประสงคของชาวญ่ีปุนในการเปนเจาภาพจัดกีฬาโอลิมปก คร้ังที่ 32  
 1.  ไดแสดงออกในการเปนเจาภาพอยางเต็มความสามารถ 
 2.  หลอมรวมจากความหลากหลายใหเปนหน่ึงเดียวดวยกีฬา 
 3.  เปนมรดกใหควรคาแกการจดจํา และกระตุนเศรษฐกิจของญ่ีปุน 
 

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

 กีฬาพาราลิมปก มีการแบงเปน 22 ประเภทกีฬา 
 การบริหารจัดการกีฬาโอลิมปก ประเทศญ่ีปุนไดแสวงหาความรวมมือจากรัฐบาลกลาง รัฐบาล

ทองถ่ิน และภาคเอกชน โดยแตงต้ังคณะกรรมการอยางนอย 2 คณะ คือ 
 คณะกรรมการอํานวยการ  มี 6 คน โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีผูวาราชการมหานคร

โตเกียวเปนกรรมการ และเปนเลขานุการ 
 คณะกรรมการจัดงาน  มี 35 คน โดยจัดต้ังเปนรูปแบบมูลนิธิฯ 
         
ตราสัญลักษณ  (Emblems) 

 ประเทศญ่ีปุน ไดจัดประกวดตราสัญลักษณกีฬาโอลิมปก ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2015 มีผูสงมา
ประกวด 14,599 ตรา คัดเลือกเหลือ 10,666  , 64  , 4 และ 1 ตรา ตามลําดับ โดยสัญลักษณกีฬา
โอลิมปก เปนรูปดอกไมแหงชัยชนะบนความหลากหลาย และสัญลักษณกีฬาพาราลิมปก เปนรูปพัดญ่ีปุน 
 งบประมาณที่ที่จะประเทศญ่ีปุนไดประมาณการไวเปนเงิน 1.3 แสนลานเยน หรือ หาหม่ืนลานบาท 
 
 



๔๐ 

 

หมูบานนักกีฬา (Olympic Village) 

ประเทศญ่ีปุนไดกอสรางหมูบานนักกีฬารองรับ 18,000 คน  เม่ือเสร็จส้ินกีฬาโอลิมปกจะขาย/เชา 

แกประชาชน โดยการรับ - สง นักกีฬาใชรถ Bus BRT. 

อาสาสมัคร (Volunteer) 

ประเทศญ่ีปุนไดเตรียมอาสาสมัครไวกวา 90,000 คน โดยแบงเปน 2 สวน คือ อาสาสมัครใน     

มหานครโตเกียว และอาสาสมัครในสนามกีฬา/หมูบานนักกีฬา 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 จุดแข็ง 
   1. การจัดกีฬาโอลิมปกคร้ังที่ 32 ณ ประเทศญ่ีปุน เปนการจัดการแขงขันคร้ังท่ี 2 ของประเทศ
ญ่ีปุน ซ่ึงประเทศญ่ีปุนเคยมีประสบการณแลว จึงจะทราบแนวทางการดําเนินการ และจะเตรียมการในการ
จัดกีฬาโอลิมปกไดงายข้ึน 
          2. จากการศึกษาดูงานในคร้ังน้ี ทราบวา การเตรียมการของประเทศญ่ีปุน เร่ือง การจัดการแขงขัน
กีฬาโอลิมปก และกีฬาพาราลิมปกมีความสมบูรณ ในการบริหารจัดการเปนท่ีเรียบรอย 

จุดออน 
1. ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศเจอแผนดินไหวอยูเปนประจํา จึงเส่ียงตอแผนดินไหวและสึนามิ         

ท่ีจะตองตระหนักและมีการเตรียมความพรอม และปญหาความขัดแยงเร่ือง ชายแดนของประเทศญ่ีปุนกับจีน
ในหมูเกาะเซ็งกะกุ (เกาะเตียวหยู) ชายแดนของประเทศญ่ีปุนกับเกาหลีใตในหมูเกาะดอกโด (เกาะทาเคชิมะ) 
ซ่ึงยังเปนความขัดแยง เปนขอพิพาทท่ียังไมไดขอยุติ 

๒. การจัดหางบประมาณในการจัดกีฬาโอลิมปก สวนใหญเปนงบประมาณของประเทศเจาภาพ  ซ่ึง
ประเทศญ่ีปุนเองก็มีปญหาในการระดมงบประมาณจากราชการสวนกลาง สวนทองถ่ิน และภาคเอกชน ซ่ึง
เปนปญหาเชนเดียวกับเจาภาพในการจัดกีฬาโอลิมปกคร้ังท่ีผานๆมา 

ขอเสนอแนะท่ีนํามาปรับใช 
 1. รูปแบบการเตรียมการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกและกีฬาพาราลิมปกของประเทศญ่ีปุน 

ประเทศไทยสามารถนํามาปรับใชในการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติ เม่ือประเทศไทยเปนเจาภาพได 

 2. ประเทศญ่ีปุนมองการกีฬามิใชแคการแขงขันกีฬา ท่ีรูแพ รูชนะ รูอภัย แตมองการกีฬาโอลิมปก

เปนมรดกของชาติท่ีจะทําไวใหแกลูกหลาน และมองกีฬาโอลิมปกเปนการกระตุนเศรษฐกิจใหมีการจับจายใช

สอยของนักกีฬาและเจาหนาท่ีมากกวา 18,000 คน ซ่ึงจะมีธุรกิจตอยอดที่ประชาชนชาวญ่ีปุนจะได

ประโยชนสูงสุด จึงสามารถนํามาปรับใชในประเทศไทยได  

 

 



๔๑ 

 

บทสรุป ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการศึกษาดูงานประเทศญ่ีปุน (กป. ๒) 

 

1. ความคิดเห็นจากการศึกษาดูงานเร่ืองTraffic and water Pollution management of Osaka 
          จุดแข็ง 
   1. การดําเนินการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของกรุงโอซากาน้ัน  เปนการกระทําที่ตอเน่ืองต้ังแต      
ค.ศ. 1965 เปนตนมา กลาวคือกวา 52 ป โดยเริ่มตนจากการบังคับใชกฎหมาย การรณรงคประชาสัมพันธ 
การสงเสริม สนับสนุนและสรางแรงจูงใจ จึงถือวาเปนตัวแบบท่ีดี 
          2. คุณภาพของคน ชาวญ่ีปุนเปนผูมีวินัย เคารพในกฎหมาย ซ่ึงหากราชการมีแนวทาง/นโยบายใดให
ถือปฏิบัติ จะใหความรวมมือเปนอยางดี ดังน้ัน จะเปนความรวมมือระหวางราชการกับประชาชนท่ีดี 

 

จุดออน 
1. การใชจายงบประมาณในการพัฒนาถนน ทางรวม ทางแยก และระบบขนสงสาธารณะ ใช

งบประมาณจํานวนมาก 
2. จากที่กรุงโอซากา มี GDP สูงเปนอันดับ 2 ของญ่ีปุน (การขยายตัวทางเศรษฐกิจรองจาก

กรุงโตเกียว) โดยเมืองใดที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงจะมีความเล่ือมลํ้าของรายไดของคนจนและคนรวย
สูงโดยประเทศญ่ีปุนมีชองวางอยูประมาณ 10 ตอ 1 และเปนประเทศท่ีมีคาครองชีพสูง ซ่ึงโอซากามีคาครอง
ชีพสูงเปนอันดับ 2 ของญ่ีปุนรองจากกรุงโตเกียวและในกรุงโอซากามีสลัมที่ ช่ือวา สลัมกะมะงะซากิ 
(Kamagosaki) ท่ีมีผูอยูอาศัยประมาณ 25,000 คน ที่ทางราชการตองดูแล 

ขอเสนอแนะท่ีนํามาปรับใช 
 1. การแกปญหาจราจรในประเทศไทย ในเมืองใหญ ควรที่จะนํามาแกปญหาจราจรมาเปนวาระใน

การศึกษาท่ีแกไขปญหาจราจร ไมวาดานวิศวกรรมจราจรดานการบังคับใชกฎหมายกับผูใชทาง ดานการ

พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ และดานการรณรงคและสรางแรงจูงใจใหประชาชนใชรถยนตในระบบขนสง

สาธารณะแทนรถยนตสวนตัว  โดยสามารถท่ีจะไปศึกษาแนวทางการแกปญหาจราจรท่ีกรุงโอซากามาปรับ

ใชได 

 2. การแกปญหามลพิษ ซ่ึงกรุงโอซากามีปญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม จากรถยนตและ      

จากขยะ โดยไดทําการแกไขปญหาอยางจริงจังและตอเน่ืองจนประสบผลสําเร็จ  จึงควรที่จะนําแนวทางการ

แกไขปญหามลพิษที่กรุงโอซากามาปรับใชได 

 
 
 
 
 



๔๒ 

 

๒. ความคิดเห็นจากการศึกษาดูงาน เร่ือง Promotion of Local Business and startups 
 จุดแข็ง 

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

ทิศทางการสงเสริมธุรกิจได โดยมีท้ังภาครัฐและภาคเอกชนรวมมือกัน 

          2. แหลงทองเที่ยวธรรมชาติมีเสนหในการดึงดูดนักทองเที่ยวได  โดยมีความโดดเดนท้ัง ภูเขา 
ทะเลสาบ และแมนํ้า ดอกไมและความเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง 

จุดออน 
1. การพัฒนาเมืองท้ังในภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม และภาคการทองเท่ียว ไปพรอม  ๆ

กันน้ัน เปนเร่ืองท่ียากและทาทายความสามารถของผูนําทุกฝาย เพราะการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม            
จะมีผลกระทบตามอีกหลายดาน เชน ดานส่ิงแวดลอม  ดานสังคม  ดานวัฒนธรรม เปนตน 

2. ประชาชนชาวญ่ีปุน เรียนภาษาอังกฤษ แตไมใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ดังน้ันในการส่ือสาร
กับชาวตางชาติจะใชภาษาญ่ีปุนเปนหลัก จึงมีปญหาในการติดตดส่ือสาร 

 
ขอเสนอแนะท่ีนํามาปรับใช 

 1. การแบงกลุมธุรกิจ (Business Area) ของจังหวัดชิซุโอกะ เปนการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจของจังหวัดใหเปนทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสามารถมาปรับใชไดในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัดของไทย และการนํามาปรับใชกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด ได 

 2. การพัฒนาการทองเท่ียวของญ่ีปุนน้ัน ถึงแมวา จะมีธรรมชาติท่ีสวยงาม แตมีการสรางธรรมชาติ 

เพ่ือการทองเที่ยว เชน ดอกซากุระ เปนดอกไมประจําถ่ินของญ่ีปุนท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติในสวนหน่ึง แตสวน

ใหญจะเปนการปลูกเพ่ือการทองเที่ยวและความสวยงามของเมือง นอกจากน้ัน การชมดอกไมของญ่ีปุนน้ัน    

มีมาต้ังแตสมัยเอโดะ (ศ.ศ. 1603 – 1868) เม่ือ 300 ปท่ีแลว มีพัฒนาการเปนเทศกาลชมดอกไม          

ในปจจุบัน ดังน้ันประเทศไทยสามารถนําการสรางธรรมชาติเพ่ือการทองเที่ยวมาปรับใชได เพ่ือสรางรายได

ใหกับพ่ีนองประชาชน  
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๓. ความคิดเห็นจากการศึกษาดูงาน เร่ือง Tokyo Olympic 2020 Project Planning  
 จุดแข็ง 
   1. การจัดกีฬาโอลิมปกคร้ังที่ 32 ณ ประเทศญ่ีปุน เปนการจัดการแขงขันคร้ังท่ี 2 ของประเทศ
ญ่ีปุน ซ่ึงประเทศญ่ีปุนเคยมีประสบการณแลว จึงจะทราบแนวทางการดําเนินการ และจะเตรียมการในการ
จัดกีฬาโอลิมปกไดงายข้ึน 
          2. จากการศึกษาดูงานในคร้ังน้ี ทราบวา การเตรียมการของประเทศญ่ีปุน เร่ือง การจัดการแขงขัน
กีฬาโอลิมปก และกีฬาพาราลิมปกมีความสมบูรณ ในการบริหารจัดการเปนท่ีเรียบรอย 

 
จุดออน 
1. ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศเจอแผนดินไหวอยูเปนประจํา จึงเส่ียงตอแผนดินไหวและสึนามิ         

ท่ีจะตองตระหนักและมีการเตรียมความพรอม และปญหาความขัดแยงเร่ือง ชายแดนของประเทศญ่ีปุนกับจีน
ในหมูเกาะเซ็งกะกุ (เกาะเตียวหยู) ชายแดนของประเทศญ่ีปุนกับเกาหลีใตในหมูเกาะดอกโด (เกาะทาเคชิมะ) 
ซ่ึงยังเปนความขัดแยง เปนขอพิพาทท่ียังไมไดขอยุติ 

๒. การจัดหางบประมาณในการจัดกีฬาโอลิมปก สวนใหญเปนงบประมาณของประเทศเจาภาพ    
ซ่ึงประเทศญ่ีปุนเองก็มีปญหาในการระดมงบประมาณจากราชการสวนกลาง สวนทองถ่ิน และภาคเอกชน   
ซ่ึงเปนปญหาเชนเดียวกับเจาภาพในการจัดกีฬาโอลิมปกคร้ังท่ีผานๆมา 

ขอเสนอแนะท่ีนํามาปรับใช 
 1. รูปแบบการเตรียมการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกและกีฬาพาราลิมปกของประเทศญ่ีปุน 

ประเทศไทยสามารถนํามาปรับใชในการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติ เม่ือประเทศไทยเปนเจาภาพได 

 2. ประเทศญ่ีปุนมองการกีฬามิใชแคการแขงขันกีฬา ท่ีรูแพ รูชนะ รูอภัย แตมองการกีฬาโอลิมปก

เปนมรดกของชาติท่ีจะทําไวใหแกลูกหลาน และมองกีฬาโอลิมปกเปนการกระตุนเศรษฐกิจใหมีการจับจายใช

สอยของนักกีฬาและเจาหนาท่ีมากกวา 18,000 คน ซ่ึงจะมีธุรกิจตอยอดที่ประชาชนชาวญ่ีปุนจะได

ประโยชนสูงสุด จึงสามารถนํามาปรับใชในประเทศไทยได  
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                         รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ 

                                          กลุมที่ 1 

                                       ประเทศญี่ปุน 

                       ระหวางวันที่ 16 – 22 เมษายน 2560 

                                            โดย 

                                 กลุมปฏิบัติการ (กป.) ๓ 

 
1. นางวันดี   ราชชมภ ู        นายอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย  

2. นางอํานวยพร ชลดํารงคกุล    ผูตรวจราชการกรมปาไม   

        กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

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 

 

  รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี 68 

               สถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย 

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

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศญ่ีปุน ซ่ึงเปนประเทศที่มีการพัฒนาเมืองเชิง

นิเวศที่เดนชัด โดยมีหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด Eco Town คือ 

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

กระทรวงส่ิงแวดลอม (Ministry of Environment : MOE) ทั้งน้ี เน่ืองจากเปนที่ทราบกันดีวา ประเทศญ่ีปุน

น้ัน เปนชาติมหาอํานาจทางเศรษฐกิจติดอันดับโลก มีการเกิดอุตสาหกรรมการ ผลิตตางๆ มากมาย

ภายในประเทศ รวมถึง มีการคิดคนนวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือใหผูอุปโภคบริโภคไดรับสินคาและผลิตภัณฑ

ใหม  ๆตลอดเวลา จึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหประเทศญ่ีปุนมีการละท้ิงส่ิงของท่ีไมใชแลวออกมา เปนปริมาณ

มากตอวัน ซ่ึงของเสียดังกลาวจําเปนตองมีวิธีการหรือกระบวนการกําจัด โดยหน่ึงในวิธีการเดิมท่ีใชกันเปน

อยางมาก คือ การเผาขยะของเสีย ซ่ึงสรางปญหามลภาวะทางส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก  

โดยในคร้ังน้ีคณะศึกษาดูงานไดไปเย่ียมชมเมืองเชิงนิเวศของจังหวัดโอซากา (Osaka Eco-

town)เร่ิมตนโครงการต้ังแตปพ.ศ. 2547 และกอต้ังอยางเปนทางการเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 โดย

จังหวัดโอซากาน้ี เดิมเปนพ้ืนที่ที่เคยประสบปญหาการจัดการของเสียท่ีไมเหมาะสมและมีอัตราการรีไซเคิลใน

ระดับตํ่า หนวยงานราชการและภาคประชาสังคมจึงไดมีการรวมกันเร่ิมตนโครงการเพ่ือสงเสริมใหเกิดสังคมท่ี

มีความกาวหนาในดานส่ิงแวดลอมตางๆ เกิดธุรกิจดานส่ิงแวดลอม และชวยใหธุรกิจอุตสาหกรรมของจังหวัด

โอซากา อยูรวมกับชุมชนไดอยางมีความสุขสําหรับทุกฝาย ซ่ึงในอดีต จังหวัดโอซากาเคยมีปญหาขยะที่มี

ปริมาณมาก อาทิ เม่ือป 2543 มีขยะอุตสาหกรรมสูงถึง 17.68 ลานตัน และในปใกลเคียงกันมีขยะชุมชน

มากถึง 4.18 ลานตัน ขณะที่อัตราการรีไซเคิลตํ่า หลุมฝงกลบของเมืองเต็ม และการจัดการของเสีย

อุตสาหกรรมที่ไมเปนไปตามกฎหมายที่กําหนด เกิดข้ึนเปนจํานวนมาก อีกทั้ง เดิมประชาชนเองก็ยังตอตาน

โรงงานกําจัดกากของเสีย เน่ืองจากกังวลวา จะมีการปนเปอนของสารเคมี ดังน้ัน ทางจังหวัดโอซากาจึงไดมี

การบูรณาการเรงรัดและจัดทําแผนเพ่ือแกปญหาขยะดวยการบัญญัติกฎหมายเพ่ิมเติม พรอมสงเสริมใหมีการ

รีไซเคิล ซ่ึงไดเปดใหเอกชนที่มีเทคโนโลยีดานการรีไซเคิลสูง เขารวมแผนดวย โดยวางกรอบวา โรงงานรี

ไซเคิลควรต้ังในพ้ืนที่ใด และไดคัดเลือกโรงงานที่เขารวมโครงการวา จะตองมีเทคโนโลยีการจัดการนํ้าเสีย 

มลพิษทางอากาศ และการขนสง โดยเปนโรงงานที่มีความนาเช่ือถือและเนนความสําคัญใหกับชุมชนเปน

สําคัญ  



๔๖ 

 

ในปจจุบัน ทางจังหวัดโอซากาไดมีโรงงานที่ใหบริการบําบัดและรีไซเคิลกากของเสีย

อุตสาหกรรม มีความสามารถในการบําบัด 200 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยใชเทคโนโลยี Reclaimed Fuel 

(RF) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีการรีไซเคิลของเสีย ท่ีมีลักษณะเปนของเหลวหรือโคลน เชน สารละลายที่มาจาก

โรงไฟฟา อุตสาหกรรมนํ้ามันและปโตรเคมีอุตสาหกรรมเหล็ก ซ่ึงเม่ือผานกระบวนการแลว จะไดเช้ือเพลิง

ทดแทนสําหรับโรงงานปูนซีเมนต ซ่ึงขอดีของเทคโนโลยีน้ีคือ สามารถรีไซเคิลขยะไดหลากหลายรูปแบบ ไม

มีการเผาไหม ทําใหไมมีควันไอเสีย ขยะเหลาน้ันจะนํามาใชงานไดหมด ลดการเกิดมลพิษ หรือการใช

เทคโนโลยี subcritical water (SC) เพ่ือรีไซเคิลและบําบัดของเสีย โดยเพ่ิมอุณหภูมิเพ่ิมความดัน เพ่ือแยก

กากของเสียออกเปนสารแตละชนิด โดยสามารถแยกส่ิงที่ใชแลวไดทั้งนํ้ามัน กรด ดาง พลาสติก เศษไมซาก

พืช ซากสัตว กากตะกอน เปนตน 

อน่ึง สําหรับขยะท่ีเปนของแข็งอ่ืนๆ เชน ขยะพลาสติก ยางรถยนต ทางจังหวัดโอซากาไดมี

การใชเทคโนโลยี Subcritical water เม่ือผานกระบวนการจะไดสารที่แยกตัวออกจากของเสีย หลังจากน้ัน 

นํามาผานกระบวนการ Pyrolysis ซ่ึงผลผลิตที่ไดคือเช้ือเพลิงเหลว (Liquid Fuel) ที่สามารถนํากลับไปเปน

วัตถุดิบในกระบวนการผลิตพลาสติกหรือปโตรเคมีท่ีเก่ียวของตอไป  

นอกจากน้ี ทางจังหวัดโอซากาไดยังมีโรงงานรีไซเคิลขยะประเภทอาหารและขยะอินทรียทั่วไป 

โดยกระบวนการ Carbonization ได ผลิตภัณฑเปน ถาน เปนเช้ือเพลิงชีวมวล ขยะท่ีถูกจัดสงมาท่ีโรงงานน้ี 

มีท้ังอาหารสําเร็จรูปที่หมดอายุจากหางสรรพสินคา เศษอาหาร ขนมปง ผักจากรานอาหาร ตลาดสด 

สํานักงาน รวมถึงจากไรหรือฟารม จากน้ัน ขยะทั้งหมดจะถูกนํามาคัดแยกบรรจุภัณฑ ประเภทกระดาษ 

พลาสติกออกกอน แลวนําขยะเขาสูกระบวนการ Carbonization โดยเตาเผาคารบอน มีความจุ 1,300 kg-

dry/h ขอดีของกระบวนการ Carbonization ซ่ึงของสวนใหญเปนขยะประเภทอาหาร ผลลัพทท่ีไดคือถาน

คารบอน (Char) โดยในข้ันตอนสุดทายน้ัน สามารถนําไปเปนเช้ือเพลิงชีวมวล โดยการจําหนายถานคารบอน

น้ีตอไป 

อน่ึง ทางจังหวัดโอซากาไดหยิบยกขอสังเกตสําหรับอุตสาหกรรมสีขาวดวยวาสําหรับ

นวัตกรรมรถยนตในรุน Prius PHV จากบริษัท TOYOTA เปนรถยนตประหยัดพลังงานระบบชารตแบตเตอร่ี 

โดยใชไวเลส (Wireless Parking Change) เพียงการจอดรถบนจุดปลอยสัญญาณจะเขาสะสมแบตเตอร่ีกับ

ตัวรถยนต ซ่ึงมีจุดเติมแบตเตอร่ีกับตัวรถยนตอยูทั่วไปในท่ีสาธารณะในจังหวัดโอซากา หรือการใชเทคโนโลยี 

Eco ideas ของบริษัท Panasonic ในการผลิต เคร่ืองใชไฟฟาที่ประหยัดพลังงาน เชนหลอดไฟ LED หรือ

การผลิตไฟฟาจากพลังงานนํ้า หรือตัวเก็บพลังงานไฟฟาท่ีแปลงจากพลังงานแสงอาทิตยสําหรับใชใน

บานเรือนทั่วไปในจังหวัดโอซากา 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

รัฐบาลไทยควรรณรงค ประชาสัมพันธ โดยการจัดนิทรรศการแสดงสินคาและบริการที่เปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม โดยเชิญบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงไฟฟา โรงเรียน องคกรดานส่ิงแวดลอม ท้ังจาก

ประเทศญ่ีปุน ประเทศในอาเซียนและอ่ืนๆ ที่มีความเช่ียวชาญและมีการดําเนินธุรกิจ อาทิ ดานพลังงาน 

ปโตรเคมี ที่มีการจัดการดานส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย ที่เปนระบบและเดนชัด เขารวมดวย ทั้งน้ี 

เพ่ือท่ีจะส่ือสารใหคนไดคิดเก่ียวกับรูปแบบชีวิตในอนาคตสําหรับคนรุนใหม รวมทั้ง รัฐบาลไทยควรสนับสนุน

และใหสิทธิทางการคาและการลงทุนแกบริษัทช้ันนําตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่ไดนํานวัตกรรม

และเทคโนโลยีในการผลิตสินคาสําหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่มุงเนนรักษาสภาพแวดลอมของประเทศ

และการแกปญหาสภาพแวดลอมของโลก และเพ่ือกระตุนการพัฒนาธุรกิจโดยสรางเทคโนโลยีเพ่ือแกไข

ปญหาส่ิงแวดลอม การพัฒนาชุมชนและสังคมท่ีจะทําใหอยูรวมกับส่ิงแวดลอมในอนาคตอยางย่ังยืนในระยะ

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

 บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

ปจจุบัน จากรายงานสถิติของทางราชการ พบวา จังหวัด Shizuoka หรือ “Shizuoka” ไดติด

อันดับหน่ึงเปนสุดยอดในหลาย  ๆดานของประเทศญ่ีปุน ท้ังในเร่ืองเศรษฐกิจ เทคโนโลยีทางการแพทยและ

การทองเท่ียว อีกทั้ง ทําใหภูเขาไฟฟุจิใน Shizuoka ไดรับการจดทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมใน 

ค.ศ.2013 นอกจากน้ี จังหวัด Shizuoka ไดมีความพรอมทางทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบทางอาหาร ซ่ึง

ที่น่ีถือเปนดินแดนแหงชาเขียว เมลอนเรือนกระจก (พรอมดวยดอกไม 704 ชนิด) ท่ีมีปริมาณผลผลิตสูงท่ีสุด

ในประเทศ นอกจากเร่ืองวัตถุดิบทางอาหารจากการเพาะปลูกแลว ยังเปนแหลงผลิตอาหารทะเลท่ีสําคัญของ

ประเทศ ไมวาจะเปนกุงฝอย (Sakura Ebi) รสชาติดีจากอาว Suruga, ปลาไหลเน้ือแนนคุณภาพเย่ียมจาก

ทะเลสาบ Hamana แลวก็ปลาทะเลท้ังหลายท่ี Shizuoka น้ี เปนจังหวัดที่มีการจับปลา Katsuo (ปลาโอ) 

Maguro (ปลาทูนา) และปลาอ่ืน  ๆรวมแลวถึง 100 ชนิดไดมากท่ีสุดในประเทศ จัดไดวา Shizuoka เปน

แหลงวัตถุดิบทางอาหารที่สําคัญย่ิงของประเทศญ่ีปุน  

นอกจากน้ี Shizuoka ยังมีความพรอมตอการลงทุนดานอุตสาหกรรมและธุรกิจหลายอยาง

ที่ถือเปนผูนําอันดับหน่ึงของประเทศญ่ีปุน ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองยนตมอเตอรไซค พลาสติก

โมเดล แกรนดเปยโนและอุปกรณทางการแพทย ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมท่ีทําให Shizuoka มีมูลคาการสงออก

และการผลิตสูงท่ีสุดของประเทศญ่ีปุนในปจจุบัน     อน่ึงShizuoka ยังมีการทดลองทําโมเดลใหมสําหรับ

การศึกษาคนควาวิจัย เรียกวา Shizuoka Triangle Research Cluster ท่ีมุงเนนไปในสวนของการ

คนควาวิจัยเพ่ือพัฒนาใน 3 สวนสําคัญๆ คือ ดานเทคโนโลยีเก่ียวกับสุขภาพและการแพทยท่ี Pharma 

Valley, ในดานอุตสาหกรรมเก่ียวกับอาหารที่ Food Science Hills และการนําเทคโนโลยีเก่ียวกับแสงมา

พัฒนาท่ี Photon Valley ซ่ึงเปน สามสวนสําคัญท่ีจะชวยพัฒนาเศรษฐกิจให Shizuoka และประเทศญ่ีปุน 

ดวยการนําทรัพยากรในทองถ่ินมาศึกษาและพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําให Shizuoka ไดรับการจัดให

เปนจังหวัดที่เหมาะแกการลงทุนดําเนินธุรกิจมากท่ีสุดในประเทศญ่ีปุนในขณะน้ี  

อน่ึง Shizuoka ยังต้ังอยูในพ้ืนที่ที่เอ้ือตอการเรียนรูจากธรรมชาติ โดยถือวาเปนดินแดน

แหงอาทิตยอุทัยอยางแทจริง กลาวคือ ส่ิงท่ีสะทอนแสงอาทิตยอันดับแรกในประเทศญ่ีปุนก็คือภูเขาไฟฟุจิ 

และทําให Shizuoka จึงมีช่ือเสียงเปนที่รูจักไปท่ัวโลก เพราะในแตละวัน Shizuoka เปนพ้ืนท่ีที่รับ

แสงอาทิตยยาวนานท่ีสุดในประเทศญ่ีปุน ดวยเหตุน้ี บริษัท Hamamatsu Photonics ใน Shizuoka จึง

นําความรูเร่ืองแสงมาพัฒนาจนเกิดเปนเทคโนโลยีที่กาวลํ้าทางการแพทย ทําให Shizuoka เปนศูนยกลาง

การผลิตอุปกรณทางการแพทยมากที่สุดในประเทศ พรอมทั้งมีศูนยวิจัยโรคมะเร็งท่ีรวมเอานักวิจัยระดับแนว
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หนาของประเทศมาไวท่ีน่ี ฉะน้ัน ในเร่ืองอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับสุขภาพ จึงถือไดวา Shizuoka เปนอันดับ

หน่ึงของประเทศ ท้ังน้ี โดยการมุงเนนหลักปรัชญาที่วา “เราตองการทําใหประชากรใชชีวิตอยางมีความสุข

ที่สุด ถาคนมีสุขภาพแข็งแรง ความสุขก็จะตามมา”  

มีขอสังเกตเพ่ิมเติมวา ในชวงฤดูหนาวสําหรับภูเขาไฟฟุจิน้ัน หิมะจะปกคลุมยอดภูเขาไฟ

เม่ือหิมะละลายก็จะไหลลงไปท่ีทะเลและซึมลงใตดิน หิมะท่ีละลายกลายเปนนํ้าจากยอดภูเขาไฟน้ัน จะ

กลายเปนนํ้าที่อุดมไปดวยแรธาตุ ทําให Shizuoka เปนพ้ืนท่ีที่มีนํ้าดีดินดี เพาะปลูกอะไรก็สวยงาม ได

รสชาติดี ไมวาจะเปนชาเขียว ผลไม หรือเชนการปลูกวาซาบิใน Shizuoka น้ัน เปนแหลงปลูกวาซาบิท่ี

สําคัญท่ีสุดของประเทศ เพราะมีความเช่ือกันวา “วาซาบิจะมีคุณภาพดีไดน้ัน ตองเติบโตข้ึนในนํ้าสะอาดจาก

เทือกเขา ถานํ้าไมดี ก็ปลูกวาซาบิไดไมดี”  

ปจ จุบัน จังห วัด Shizuoka มี  ดร .Heita Kawakatsu เป นผู ว าราชการ

จังหวัด Shizuoka มาต้ังแต ค.ศ. 2009 ท้ังน้ี จากขอมูลสถิติในปจจุบัน จังหวัด Shizuoka มีจํานวน

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

เปอรเซ็นตของญ่ีปุนทั้งประเทศ และสูงกวาของประเทศฮังการี เวียดนาม นิวซีแลนด และมากกวาคร่ึงหน่ึง

ของ GDP ประเทศไทย 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

จะเห็นไดวา Shizuoka คือศูนยรวมสุดยอดในทุกๆ ดานของประเทศญ่ีปุน ไมวาจะเปน

ธรรมชาติท่ีงดงาม อาหารเลิศรส ไปจนถึงเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชนน้ี จึงนาจะเปนโอกาสท่ีดีสําหรับการ

รวมมือกันหลายๆ ดานระหวาง Shizuoka กับประเทศไทยในการแลกเปล่ียนความรูเพ่ือความพัฒนาของท้ัง

สองฝาย โดยเฉพาะอยางย่ิง ถา Shizuoka และประเทศไทยไดมีการรวมมือกันในเร่ืองโครงการแลกเปล่ียน

นักศึกษาและผูเช่ียวชาญซ่ึงกันและกันอาทิ Shizuoka อุดมไปดวยวัตถุดิบทางดานอาหาร เชนเดียวกับ

ประเทศไทยซ่ึงเปนศูนยกลางการเกษตรกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังน้ัน ถาไดมีการ

แลกเปล่ียนความรูและวัฒนธรรมดานวัตถุดิบอาหาร ก็จะเปนเร่ืองที่ดีย่ิงสําหรับประเทศไทย และโดยเฉพาะ

อยางย่ิงการรวมมือกันในเร่ืองโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาและผูเช่ียวชาญในโมเดลใหมของ Shizuoka 

สําหรับการศึกษาคนควาวิจัย เรียกวา Shizuoka Triangle Research Cluster ที่มุงเนนไปในสวนของการ

คนควาวิจัยเพ่ือพัฒนาใน 3 สวนสําคัญๆ คือ ดานเทคโนโลยีเก่ียวกับสุขภาพและการแพทยท่ี Pharma 

Valley, ในดานอุตสาหกรรมเก่ียวกับอาหารที่ Food Science Hills และการนําเทคโนโลยีเก่ียวกับแสงมา

พัฒนาท่ี Photon Valley ซ่ึงเปน 3 สวนสําคัญท่ีจะชวยพัฒนาเศรษฐกิจให Shizuoka และประเทศญ่ีปุน

ดวยการนําทรัพยากรในทองถ่ินมาศึกษาและพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด เชนน้ี ก็จะเปนประโยชนตอ

ประเทศไทยเปนอยางย่ิง หากไดมีการรวมมือและแลกเปล่ียนความรูเกิดข้ึนกันอยางจริงจังและเขมแข็ง 
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1. หัวขอ Tokyo Olympic 2020 Project Planning 

1.1 บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

กรุงโตเกียว ไดรับการคัดเลือกเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปกฤดูรอน

ในป 2563 (ค.ศ. 2020)ซ่ึงการเปนเจาภาพการจัดงานในคร้ังน้ีจะเปนการจัดการแขงขันโอลิมปก 

ฤดูรอนคร้ังท่ี 2 ของกรุงโตเกียว หลังจากการจัดงาน คร้ังแรกเม่ือป 2507 (ค.ศ. 1964) สําเร็จ  

อยางดีย่ิงและกอใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของญ่ีปุน และ เปนการเสนอตัวเปนเจาภาพ

คร้ังท่ีสองของกรุงโตเกียว การเปน เจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปกในคร้ังน้ี เดิม 

มหานครโตเกียวไดต้ัง งบประมาณท้ังส้ิน 455,400 ลานเยน เพ่ือใชสําหรับการสรางสนามกีฬาใหม

ทั้งส้ิน 11 แหงและปรับปรุงสนามกีฬาเดิม รวมถึงการสรางหมูบานนักกีฬาข้ึนใหม ทั้งน้ี 

งบประมาณดังกลาวยังไมไดครอบคลุมงบประมาณในการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การขยาย

และปรับปรุงรันเวยใหรองรับเที่ยวบินเพ่ิมข้ึน การเสริมสรางความแข็งแรงใหกับโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางคมนาคม (ทางดวนและทางรถไฟ) การสรางทางดวนและเสนทางรถไฟสายใหม การเรงสรางเส

นทางรถไฟเช่ือมสนามบินนาริตะและฮาเนดะ และการสรางสถานีรถไฟแหงใหม ไดแก สถานี New 

Tokyo Station (Shin-tokyo Eki) เปนตน ซ่ึงเปนหนาที่ของรัฐบาลญ่ีปุนในการจัดสรร

งบประมาณตอไป  

แตมีขอสังเกตวา นักวิเคราะหจํานวนมากมองวาการไดเปนเจาภาพโอลิมปก จะย่ิงทําให

รัฐบาลประเทศญ่ีปุนอาจเผชิญหนากับปญหาเศรษฐกิจมากข้ึน เพราะตอนน้ีประเทศญ่ีปุนไดมีหน้ี

สาธารณะคิดเปนสัดสวนของจีดีพีสูงที่สุดในโลก คือ ประมาณ 214% ดังน้ัน ถาตองลงทุนสราง

สนามและส่ิงตางๆ เพ่ือรองรับการเปนเจาภาพโอลิมปกอีกน้ัน หน้ีสาธารณะคงจะย่ิงสูงข้ึนอยางไม

อาจหลีกเล่ียงได 

อยางไรก็ดี โดยท่ีตองใชงบประมาณอยางมหาศาลมากกวาท่ีประมาณการณไวแตแรกและ

เกินกวากําลังของมหานครโตเกียวน้ัน ปจจุบัน รัฐบาลญ่ีปุนมีแนวโนมท่ีจะใหเอกชนเปนผูรวมลงทุน

และบริหารจัดการโครงการดวย เพ่ือไมใหมีผลกระทบตอเศรษฐกิจญ่ีปุน กลาวคือ เดิมมหานคร

โตเกียว ไดคํานวนมูลคาทางเศรษฐกิจของการเปนเจาภาพจัดงานโอลิมปกในคร้ังน้ี ในทางตรงท้ังส้ิน 

3 ลานลานเยน โดยคํานวนจากการกอสรางสนามกีฬาและหมูบานนักกีฬา คาใชจายในการเดินทาง

และบริโภคของนักกีฬาและนักทองเท่ียว แตซ่ึงยังไมไดคํานวณครอบคลุมถึงการปรับปรุงโครงสราง

พ้ืนฐานอ่ืนๆ เชน การปรับปรุงเสนทางคมนาคมทางบก (ทางดวน)และสนามบิน โดยมูลคาทาง

เศรษฐกิจดังกลาว จะเกิดข้ึนเฉพาะในกรุงโตเกียว 1.6573 ลานลานเยน และเม่ือรวมทั่วประเทศญ่ี

ปุน จะเปนมูลคาท้ังส้ิน 2.9606 ลานลานเยน นอกจากน้ี คาดวาจะเกิดการจางงานในทั่วประเทศ 

152,000 คน โดยเฉพาะอยางย่ิง ในธุรกิจบริการและธุรกิจกอสราง ซ่ึงจะไดรับประโยชนโดยตรง
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มากที่สุด แตทั้งน้ี ประเทศญ่ีปุนจําเปนตองควบคุมงบประมาณไมใหบานปลายและไมสรางส่ิงปลูก

สรางที่ไมจําเปนสําหรับหลังการจัดการแขงขันดังกลาว ซ่ึงอาจทําใหตองใชงบประมาณเปนจํานวน

มากในการดูแลรักษาภายหลังจบการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปกในคร้ัง

น้ี 

อน่ึง หนวยงานวิจัยภาคเอกชน บริษัท Daiwa Securities ไดคํานวนผลกระทบตอเศรษฐ

กิจญ่ีปุนจากการเปนเจาภาพจัดงานในครั้งน้ีท้ังส้ิน สูงถึง 150 ลานลานเยน โดยแบงเปนการ

เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยว คิดเปนมูลคาท้ังส้ิน 95 ลานลานเยน และจากการปรับปรุง

โครงสรางพ้ืนฐานใหแข็งแรง ทนกับแผนดินไหวและภัยธรรมชาติตางๆ มูลคาท้ังส้ิน 55 ลานลาน

เยน รวมเปน 150 ลานลานเยน  

อน่ึง การท่ีประเทศญ่ีปุนกําลังจะเขาสูประเทศท่ีมีผูสูงอายุเปนจํานวนมาก การสรางเมือง

เพ่ือรองรับการแขงขันพาราลิมปก ซ่ึงไดแก การสรางเมืองที่ผูที่พิการดํารงชีวิตอยูไดอยางสะดวก 

จะเปนเมืองที่ผูสูงอายุดํารงชีวิตไดดีเชนเดียวกัน ซ่ึงในป 2563 (ค.ศ. 2020) ประชากรญ่ีปุน ทุก 

1 คนใน ทุก 4 คน จะเปนผูสูงอายุ เชนน้ี รัฐบาลญ่ีปุนและมหานครโตเกียว จะใชโอกาสน้ีในการ

ปรับปรุงเมืองเพ่ือใหผูสูงอายุดํารงชีวิตไดสะดวกข้ึน รวมทั้ง      มีการคาดการณวา ญ่ีปุนอาจจะใช

โอกาสน้ีในการเปล่ียนแปลงโครงสรางประเทศ             ใหเปนประเทศท่ีมีรายไดจากการทองเที่ยว

เพ่ิมมากข้ึน จากการเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวเขาประเทศ และขยายสัดสวนของธุรกิจทองเท่ียวตอ 

GDP เพ่ิมมากข้ึน โดยไดมีการต้ังเปาหมายนักทองเที่ยวและนักกีฬาจากนานาประเทศท่ีมีจํานวนมาก 

เดินทางมาญ่ีปุน ในป 2563 (โอลิมปก 2020) จํานวน 25 ลานคน ตามลําดับ 

1.2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ในสวนของประเทศไทย ควรจะใชโอกาสน้ีในการสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศ

ไทยและประเทศญ่ีปุน เพ่ือขยายการสงออกและเพ่ิมสัดสวนการลงทุนจากประเทศไทยไปประเทศญ่ี

ปุน โดยธุรกิจที่มีศักยภาพจะเปนธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจทองเท่ียวและกอสราง เน่ืองจากจะมี

นักทองเที่ยวและนักกีฬาจากนานาประเทศที่มีจํานวนมาก เดินทางเขามายังประเทศญ่ีปุนเพ่ิมมาก

ข้ึน ดังน้ี  

1. อุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงประเทศไทยมีศักยภาพเปนครัวของโลก อาหารไทยและวัตถุดิบ

จากประเทศไทยเปนที่นิยมของชาวญ่ีปุนและนักทองเท่ียวท่ัวโลก นอกจากน้ี ปจจุบัน ญ่ีปุนมีแนวโน

มท่ีจะระวังอาหารจากประเทศจีน เน่ืองจากไมเช่ือม่ันเร่ืองความปลอดภัย ทําใหอาหารไทยมีโอกาส

ที่สําคัญทางธุรกิจสําหรับเอสเอ็มอีประเทศไทยและประเทศญ่ีปุนน้ัน กลาวคือ การที่กรุงโตเกียว 

ประเทศญ่ีปุน รับหนาที่เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกท่ีจะมีนักกีฬาและเจาหนาท่ี 

ตลอดจนกองเชียรนานาชาติเขามาท่ีญ่ีปุนรวมกันนับหม่ืนคน ซ่ึง 1 ใน 3 จะเปนผูนับถือศาสนา
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อิสลาม ตองรับประทานอาหารที่ไดมาตรฐาน “ฮาลาล” ในขณะที่ปจจุบัน ประเทศญ่ีปุนไมมี

โรงงานผลิตสินคาอาหารฮาลาลและหนวยงานรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลใด  ๆเลย เน่ืองจากใน

ประเทศญ่ีปุน มีผูนับถือศาสนานอยมากๆ ดังน้ัน หากเอสเอ็มอีประเทศไทยและประเทศญ่ีปุน

รวมมือกัน โดยใชประเทศไทยเปนฐานการผลิตสินคาอาหารใหไดมาตรฐานฮาลาล และสงกลับเขาไป

ขายยังประเทศญ่ีปุนน้ัน จะมีโอกาสทําเงินมหาศาลในเวลาน้ัน และยังเปนการเปดตลาดใหประเทศ

มุสลิมตาง  ๆไดรูจักสินคาประเทศไทยไปในตัวดวย  

2. อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร ของประดับและของตกแตงบาน เน่ืองจากการกอสรางและ

การปรับปรุงโรงแรมในประเทศญ่ีปุน จะเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวและนักกีฬาจากนานา

ประเทศที่มีจํานวนมาก ทําใหมีความตองการสินคาเฟอรนิเจอร ของประดับและของตกแตงบาน 

เพ่ิมสูงย่ิงข้ึน  

3. อุตสาหกรรมกอสราง วัสดุอุปกรณในการสรางโรงแรม และทางดวน เพ่ือใชรองรับนัก  

ทองเท่ียวและนักกีฬาจากนานาประเทศที่มีจํานวนมากและเปนโครงสรางดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

ของประเทศญ่ีปุน เปนตน  

4. ธุรกิจสปา การใหบริการนวดแผนไทย การใหบริการเสริมความงามแบบไทย เพ่ือรองรับ

นักทองเท่ียวและนักกีฬาจากนานาประเทศที่มีจํานวนมาก ที่เดินทางมาญ่ีปุน ซ่ึงรัฐบาลไทยควรที่จะ

หารือกับรัฐบาลญ่ีปุนเพ่ือใหออกกฎระเบียบท่ีผอนคลายในการเปด ธุรกิจสปาในประเทศญ่ีปุนตอไป  
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                         รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ 

                                          กลุมที่ 1 

                                       ประเทศญี่ปุน 

                       ระหวางวันที่ 16 – 22 เมษายน 2560 

                                            โดย 

                                 กลุมปฏิบัติการ (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 จังหวัดพิษณโุลก   

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 

 

  รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี 68 

               สถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย 

                           พุทธศกัราช 2560 
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    ขอมลูจากการศึกษาดูงานเร่ืองท่ี 1 (กป. 4)  
Traffic and Pollution Management ณ Osaka Prefectural Government 

เม่ือวันท่ี 17เมษายน 2560 

 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน  

      Osaka Prefectural Government  มีการพัฒนาดานกฎหมายเพ่ือลดมลพิษต้ังแตในอดีต ดังน้ี 

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

 1967    มีการตรากฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือการควบคุมมลพิษทางส่ิงแวดลอม 
  Enactment of the Basic Law for Environmental Pollution Control 

 1971   มีการตรากฎหมายของจังหวัดโอซากาเก่ียวกับการควบคุมมลพิษ  

 Enactment of Osaka Prefectural Ordinances on Pollution Control 

 1973 มีแผนขนาดใหญปองกันมลพิษควบคุมส่ิงแวดลอมสถานประกอบการ ในโอซากา 

Establishment of Osaka Prefectural Environment Control Plan (Big Plan) 

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

  1984  การจัดต้ังระบบรหัสผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจังหวัดโอซากา 

 Establishment of the Environmental Impact Assessment Code 

 1993 การตรากฎหมายส่ิงแวดลอมพ้ืนฐาน 
 Enactment of Basic Environment Law 

 1994 การประกาศใชกฎหมายส่ิงแวดลอมข้ันพ้ืนฐานของจังหวัดโอซากา 

 Enactment of Osaka Prefectural Basic Environment Ordinance 

 1997-1998 การจัดทํากฎหมายวาดวยการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและกฎหมาย
วาดวยการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 Establishment of the Environmental Impact Assessment Ordinance and the 

 Environmental Impact Assessment Law 

 

กฎหมายส่ิงแวดลอมข้ันพื้นฐาน (The Basic Environment Law)  

มีวัตถุประสงคเพ่ือปกปองสุขภาพของประชาชนและสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย โดยการ

จัดทํามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม (Environmental Quality Standards (EQS)) 

ประกอบดวย 
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 กฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศ 

 โรงงาน 

 รถยนต 

 กฎหมายควบคุมการปลอยกาซNOxและฝุนละออง(Particulate Matter (PM))จากรถยนต  

 (กฎหมายตราข้ึนในปค.ศ 1992) 
 สาเหตุเกิดจาก 

 การเพ่ิมข้ึนของรถยนตในทองถนน 

 รถยนตท่ีใชเคร่ืองยนตดีเซลมีปริมาณมากข้ึน 
 ประชาชนยังไมยอมเปล่ียนรถยนตคันใหมที่มีมาตรฐานดีกวา 

 กฎหมายครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนคร(City) เทศบาลเมือง(Town) เทศบาล

หมูบาน(Village) ใน 8 จังหวัดคือ Saitama,Chiba,Tokyo,Kanagawa,Aichi,Osaka และ 

Hyogoสําหรับจังหวัด Osaka ครอบคลุมในพ้ืนท่ี 37 เทศบาล มียกเวนเพียง 6 แหง 

เน่ืองจากมีผลกระทบจากรถยนตนอย 

 

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

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

 เปาหมาย 
 เพ่ือใหไดการวัดท่ีมีเสถียรภาพอยางตอเน่ืองในทุกสถานีตรวจสอบมลพิษ

ทางอากาศซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานEQS สําหรับ NO2 และ SPM 

ภายในปงบประมาณ ค.ศ 2020 

 เพ่ือใหบรรลุมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม (EQS) ภายในปงบประมาณ 

ค.ศ. 2020 

 บรรลุมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม (EQS) ในทุกพ้ืนที่เฉพาะ ประมาณ 100 แหง
ในOsaka 

 

               แนวทางการควบคุมการปลอยกาซNO2และฝุนละออง(Particulate Matter (PM))      
จากรถยนตท่ีสําคัญคือ 

1. การสงเสริมระเบียบเก่ียวกับรถยนตโดยการอํานวยความสะดวกในการใหบริการและการ

บํารุงรักษารถยนต 

2. การควบคุมรถประเภทของรถยนตใหมีความเหมาะสมและสงเสริมการควบคุมการไหลเขา

ออกของจราจร 
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3. การสงเสริมรถยนตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

4. สงเสริมการขับข่ีที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

5. การควบคุมและลดความตองการการใชรถยนต โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนสง

สาธารณะ 

6. การจัดการกับการจราจรดวยการปรับปรุงความสามารถในการใชเล่ียงและการเช่ือมตอ 
ฯลฯ 

7. เพ่ิมความตระหนักรูของประชาชนและสงเสริมการศึกษาดานส่ิงแวดลอมเก่ียวกับการใช

ยานพาหนะที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ    

1. ความสําเร็จของการจัดการดานการควบคุมภาพส่ิงแวดลอม ของ เทศบาลมหานคร OSAKA 

เกิดจากการตะหนักรูของผูบริหารเมืองต้ังแตในอดีต จนถึงปจจุบันกวา 50 ป มาแลว 

2. ความสําเร็จของการจัดการดานการควบคุมภาพส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธฺ โดยตรงกับ

ความพรอมในดานเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุน ทําใหระยะเวลาในชวงแรกๆคอนขางจะใช
เวลาดําเนินการนาน และไดผลเร็วข้ึนเม่ือเศรษฐกิจดีข้ึน 

3. ความสําเร็จเกิดจากรายไดของทองถ่ินท่ีมีอยางเพียงพอ โดยสัดสวนรายได อปท.ตอรัฐบาล

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

นวัตกรรมรถยนตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมได 

5. ความสําเร็จเกิดจากวัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศญ่ีปุนที่ประชาชนมีความชาตินิยม รัก

ชาติ เคารพผูมีอํานาจ ขาราชการ จึงมักปฏิบัติตามกฎหมายโดยไมหลีกเล่ียง  

 

ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับเปล่ียนประเทศไทย 
1. หากจะเปล่ียนประเทศไทยใหมีความกาวหนาพัฒนาเทียบเทาประเทศญ่ีปุนในมิติของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเพ่ิมศักยภาพทองถ่ินดังน้ี  

1.1 ปรับบทบาทภาครัฐไทยเพ่ิมความเขมแข็งใหทองถ่ินเร่ิมกระบวนการถายโอนภารกิจ 
อํานาจ ทรัพยากร และบุคลากรอยางจริงจังโดย 

                           1)ถายโอนภารกิจของราชการสวนกลางที่ลงไปทําหนาที่ในภูมิภาคไปสูองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เชน โรงเรียนประถมและมัธยม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน ปศุสัตว สาธารณสุข 

สํานักงานทองเท่ียว ฯลฯ 
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    2)พยายามผสานราชการสวนภูมิภาคเขากับทองถ่ิน และลดจํานวนราชการ

สวนกลางที่ลงไปในพ้ืนท่ีลง เพ่ือใหเกิด “จังหวัดจัดการตนเอง” 

    3)เพ่ิมความเปนอิสระของทองถ่ินในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง 

    4) แกไขกฎหมายลดอํานาจการควบคุมทองถ่ิน จากสวนกลางและสวนภูมิภาคลง 

1.2  สรางความแนนอนดานรายได ใหสามารถจัดเก็บรายไดเองมากข้ึน 
                            1)เพ่ิมสัดสวนรายไดจากภาษีของทองถ่ินโดยถายโอนอํานาจการเก็บภาษีบางประเภท

ใหทองถ่ิน เชน ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีการคา ภาษีอบายมุข 

                            2) ลดเงินของรัฐบาลกลางลง โดยเฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะ(Specific Grant)เพ่ือให
ทองถ่ินมีแรงจูงใจในการหารายไดเองมากข้ึน 

1.3  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทยจําเปนตองมีการควบรวมและลดจํานวนลง 

เพ่ือใหมีขนาดใหญข้ึน แตไมควรเหมาเขงทํา ใหทําเฉพาะที่พรอม โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

1.4  สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหเขาไปมีสวนในการปกครองทองถ่ินมากข้ึน 

                           1) ลดขอจํากัดทางกฎหมายเพ่ือใหการตรวจสอบถอดถอนโดยประชาชนงายข้ึน 

                           2) มีกลไกใหผูมีสวนไดเสียในพ้ืนท่ี เชน สมาคมธุรกิจการคา สหภาพแรงงาน กลุม
สมาคมแมบาน ฯลฯ เขามามีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน 

                           3)เปดเผยขอมูลตอประชาชนสมํ่าเสมอ 
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    ขอมลูจากการศึกษาดูงานเร่ืองท่ี 2 (กป. 4)  
Business Startup Promotion  ณ Shizuoka Prefectural Government 

เม่ือวันท่ี 19เมษายน 2560 

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

 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน  

  จังหวัดชิซูโอกะ มีการสนับสนุนอยางเต็มที่สําหรับ บริษัท ท่ีมุงม่ันสูญ่ีปุน 

  ศูนยบริการครบวงจร 
  กอต้ังศูนยบริการแบบครบวงจร ในเดือนพฤศจิกายน ป ค.ศ. 2005 โดยเฉพาะสําหรับบริษัท  

ในเครือที่กําลังพิจารณาเดินทางเขาประเทศญ่ีปุน มีจุดมุงหมายเพ่ือใหขอมูลและคําปรึกษาที่เปนประโยชน 

แกพวกเขาโดยไมมีคาใชจาย ในปงบประมาณค.ศ. 2006 ไดรับขอสอบถาม 14 เร่ืองศูนยบริการครบวงจร

จะใหความชวยเหลือดังตอไปน้ี:  

 ใหขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมการลงทุนและโปรแกรมจูงใจ 

 แนะนําทนายหรือบัญชีภาษีท่ีมีความสามารถในการสนับสนุน บริษัท ตางชาติ 
 ใหการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ 

  ที่ปรึกษาทางธุรกิจระหวางประเทศ 

  จังหวัดชิซุโอะกะ มีพนักงาน 3 คนท่ีพํานักอยูในสหรัฐอเมริกาเปนที่ปรึกษาทางธุรกิจระหวาง 
ประเทศ พวกเขาทําหนาท่ีเชิญ บริษัท ตางชาติในเครือ หากมีความสนใจที่จะเร่ิมตนธุรกิจในประเทศญ่ีปุน

และตองการขอมูลหรือคําแนะนําท่ีเฉพาะเจาะจง จะชวยใหการติดตอและประหยัดเวลาและคาใชจายในการ

ไปเยือนประเทศญ่ีปุน 

  การทําธุรกิจรวมทุน 

  มีการสนับสนุนพิเศษจาก จังหวัดชิซุโอะกะ สําหรับผูประกอบการและ บริษัท รวมทุน โดยมีส่ิง 

อํานวยความสะดวกการสนับสนุนทางธุรกิจสาธารณะ 12 ประการ ไดแก สํานักงานเร่ิมตน(Startup  
Office)และศูนยบมเพาะธุรกิจซ่ึงมีพ้ืนท่ีสํานักงานที่จําเปนสําหรับการเร่ิมตนธุรกิจใหม น่ีเปนโครงการท่ี

อํานวยความสะดวกโดยเฉพาะสําหรับ บริษัท ท่ีแยกยายกันไปประเทศญ่ีปุนเปนคร้ังแรก และศูนยบมเพาะ

บางแหงไดถูกใชโดย บริษัท ในเครือในตางประเทศแลว 
    1.Hamamatsu City 
       Hamamatsu Miyakoda ศูนยบมเพาะธุรกิจ  
       Hamamatsu Software Incubator (ศูนยบมเพาะธุรกิจไอที)  
       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 

    เงินอุดหนุนคาเชาสํานักงานสําหรับบริษัทตางชาติ หรือบริษัทตางชาติ Shizuoka เสนอจายเงิน

คร่ึงหน่ึงของเงินลงทุนของนักลงทุนตางชาติเปนเงินอุดหนุนระยะเวลา 1 ป (สูงสุด 500,000 เยน) 

มีจุดประสงคเพ่ือสนับสนุนใหพวกเขาต้ังสถานที่ประกอบธุรกิจของพวกเขาใน Shizuoka มากข้ึน  
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1) ดวยวิสัยทัศนท่ีชิซูโอกะตองการเปนจังหวัดอันดับ 1 ของประเทศญ่ีปุน และในความเปนจริงสถิติ 
อยางเปนทางการแสดงใหเห็นวาเปนจังหวัดช้ันนําของญ่ีปุนแลว โดยมีความสุดยอดในเกือบ 250 หมวดหมู 

ไมวาจะเปน กลุมอุตสาหกรรม กลุมทองเท่ียว กลุมทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และผลิตภัณฑจากกลุม

เกษตร ประมง 

2) จังหวัดชิซูโอกะ มีขอไดเปรียบทางดานภูมิสังคม โดยเปนศูนยกลางของ 2 วัฒนธรรม ดานทิศ 

ตะวันตกติด Osaka Kyoto ซ่ึงมีความเกาแกดานวัฒนธรรม สวนดานตะวันออกติดกรุง Tokyo ซ่ึงมีความ

เจริญดวยอารยธรรมสมัยใหม จังหวัดท้ังหมดเช่ือมโยงกันดวยระบบขนสงรถไฟความเร็วสูง Shinkansen มี
แหลงทองเที่ยวเปนจุดขายคือ ภูเขาไฟฟูจิ ซ่ึงเปน UNESCO World Heritage 

3) มีการสรางความมีเสนหจากทรัพยากรในทองถ่ิน เชน การสราง Gourmet Paradise, Flower  

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

1) จังหวัดและกลุมจังหวัดในประเทศไทย มีหลายแหงที่มีศักยภาพดานภูมิสังคมไมแพ จังหวัด 

ชิซูโอกะ เราสามารถจัดทําเครือขายแบบเขาหรือเขารวมเครือขายกับเขาได โดยอาจจัดทําเปนรูปแบบจังหวัด

คูแฝดกับจังหวัดชิซูโอกะ หรือทํากับจังหวัดอ่ืนหรือเมืองอ่ืนๆท่ัวโลก ที่มีลักษณะทางภูมิสังคมคลายคลึงกัน 

เพ่ือสงเสริมดานวัฒนธรรม การทองเท่ียวและดานอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
2) โครงสรางพ้ืนฐานเปนส่ิงจําเปนท่ีจะดึงดูดนักลงทุนนักทองเท่ียว รัฐบาลจึงตองสนับสนุนจังหวัด 

ใหมีความพรอมดานน้ี 

3) หนวยงานภาครัฐตองลดการทุจริตคอรับช่ัน และลดข้ันตอนการทําธุรกิจ(Doing Business) 
สําหรับกลุมธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจเร่ิมตน(Startup) Startup ถือเปนวิสาหกิจกลุมใหม   

ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงอยางกาวกระโดด ถือเปนวิสาหกิจแหงอนาคตที่จะเปนอีกหน่ึงกําลังสําคัญในการ

ขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงจะตองสงเสริมอยางจริงจัง 

4) Startup ท่ีจะเติบโตไดในยุคน้ีตองคิด วางแผนธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเจาะตลาดระดับ 

เอเชียใหได ไมใชแคเพียงตลาดไทย เพ่ือเช่ือมโยงและสรางสรรคนวัตกรรมข้ึนมา และที่สําคัญกุญแจแรกที่จะ

ไขประตูสูเวทีโลกตองไมลืมเร่ืองการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษดวยเชนเดียวกัน      
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



๖๑ 

 

    ขอมลูจากการศึกษาดูงานเร่ืองท่ี 3 (กป. 4)  
Tokyo Olympic 2020 Project Planning ณ Tokyo Municipalty, Shinjuku, Tokyo 

วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน  
   Tokyo Olympic 2020 ไมเพียงเปนการแขงขันกีฬาที่กรุงโตเกียวในป 2020 เทาน้ัน  

ความสําเร็จของเกมยังจะเปนมรดกอันยอดเย่ียมสําหรับประเทศญ่ีปุน ที่จะสงผานไปทั่วโลกในหลากหลาย

ประการนอกเหนือจากกีฬา ไดแก 
  กีฬาและสุขภาพ 

  การวางผังเมืองและความย่ังยืน 

  วัฒนธรรมและการศึกษา 

  เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

  การกูฟนคืนเศรษฐกิจ ผลประโยชนของประเทศ และการ  ติดตอส่ือสารกับโลก 

   เปาประสงคของการสรางมรดก 
 สําหรับเมืองโตเกียว 

 ใชเกม tokyo 2020 เปนตัวกระตุนใหเมือง Tokyo เปนเมืองที่เติบโต

เต็มท่ีและเติมเต็มวิถีชีวิตสําหรับผูอาศัย 
 สําหรับประเทศญ่ีปุน 

 เก่ียวของกับท้ังประเทศเพ่ือใหม่ันใจวาผลประโยชนจะเขาถึงท้ังประเทศ

ญ่ีปุน ฟนฟูเศรษฐกิจและสนับสนุนการฟนตัวของพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ

จากแผนดินไหวในป 2554 

 สําหรับโลก 

 โตเกียวจะเปนหนาตางใหท่ัวโลกไดเห็นความมีเสนหของประเทศญ่ีปุน 
รวมทั้งความกาวหนาในการผลักดันสังคมไฮโดรเจนและเทคโนโลยีที่

ทันสมัย สงเสริมใชเมืองเปนทูตแสดงใหโลกเห็นการฟนคืนตัวจากภัยพิบัติ 

 
 

 

 

 

 



๖๒ 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ     

   ความคิดเห็น 

1. การจัด Tokyo Olympic/Paralympic Games 2020 ถือเปนยุทธศาสตรที่ประเทศ 

ญ่ีปุนใหความสําคัญ โดยมีการจัดต้ังหนวยงานมาดูแลโดยเฉพาะ(Tokyo Organising Committee of the 

Olympic and Paralympic Games (TOCOG))มีรัฐมนตรีรับผิดชอบหลายกระทรวง แมแตนายกรัฐมนตรีก็
ยังอยูในทีมท่ีปรึกษา ทําใหเห็นวิธีการคิดเร่ืองยุทธศาสตรของประเทศ การจัดทําแผนและขับเคล่ือนงาน

โครงการใหญๆและวิธีการบริหารงานแบบบูรณาการ 

2. การใชงบประมาณเกือบสองแสนลานเยน เพ่ือจัดการการแขงขันท้ัง  Olympic Games  
และ Paralympic Games โดยมีมุมมองผลประโยชนที่ไดรับไมใชเร่ืองตัวเงินอยางเดียว คลายคลึงกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงรัชกาลท่ี๙ในแนวทางการทรงงานเร่ือง ขาดทุน คือกําไร 

 

ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับใชในประเทศไทย 

1. วิสัยทัศนของ Tokyo Olympic/Paralympic Games 2020คลายคลึงกับ มุมมอง 

วิสัยทัศนของรัฐบาลไทยในปจจุบันท่ีตองการใหประเทศ “ม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน” จึงเปนภารกิจสําคัญของ
ทุกภาคสวนในการขับเคล่ือนปฏิรูปประเทศดานตาง  ๆ เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทาง

พัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมๆที่เปลียนแปลงอยางเร็ว รุนแรงใน

ศตวรรษที่ 21 ได 
2. นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙  

ที่มีตอพสกนิกรไทยไปปรับใชในการบริหารงานเชิงบูรณาการ การนําแนวคิด  “การให” และ “การเสียสละ” 

เปนการกระทําอันมีผลเปนกําไร คือความอยูดีมีสุขของราษฎร ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน

ได หลักการ“ใหปกครองแบบคนจน แบบท่ีไมติดกับตํารามากเกินไป ทําอยางมีสามัคคี มีเมตตากัน ก็จะอยูได

ตลอด ไมเหลือกับคนที่ทําตามวิชาการท่ีเวลาปดตําราแลวไมรูวาจะทําอยางไร ลงทายก็ตองเปดหนาแรก

เร่ิมตนใหม ถอยหลังเขาคลอง ถาเราใชตําราแบบอะลุมอะลวยกัน ในท่ีสุดก็เปนการดี ใหโอวาทเขาไปวา 
ขาดทุนเปนการไดกําไรของเรา นักเศรษฐศาสตรคงคานวาไมใช แตเราอธิบายไดวา ถาเราทําอะไรท่ีเราเสีย 

แตในที่สุดท่ีเราเสียน้ัน เปนการไดทางออม ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหน่ึงคือ

เงินของประชาชน ถาอยากใหประชาชนอยูดี กินดี ก็ตองลงทุนตองสรางโครงการซ่ึงตองใชเงินเปนรอย พัน 
หม่ืนลาน ถาทําไปเปนการจายเงินของรัฐบาล แตในไมชาประชาชนจะไดรับผล ราษฎรอยูดีกินดีข้ึน ราษฎร

ไดกําไรไป ถาราษฎรมีรายไดรัฐบาลก็เก็บภาษีไดสะดวก เพ่ือใหรัฐบาลไดทําโครงการตอไป เพ่ือ

ความกาวหนาของประเทศชาติ ถารู รัก สามัคคี รูเสียสละ คือการได ประเทศชาติก็จะกาวหนา และการที่คน

อยูดีมีสุขน้ัน เปนการนับท่ีเปนมูลคาเงินไมได....” 

 



๖๓ 

 

บทสรุป ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการศึกษาดูงานประเทศญีปุ่น (กป. 4) 

 
ขอคิดเหน็ 
1. เร่ืองTraffic and Pollution Management  ณ Osaka Prefectural Government  

ความสําเร็จของการจัดการดานการควบคุมภาพส่ิงแวดลอม ของ เทศบาลมหานคร OSAKA  
เกิดจากการตะหนักรูของผูบริหารเมืองต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบัน ความพรอมในดานเศรษฐกิจของประเทศ
ญ่ีปุน รายไดของทองถ่ินที่มีอยางเพียงพอ ประเทศญ่ีปุนเปนผูนําดานเทคโนโลยีดานยานยนต จึงสามารถ
พัฒนานวัตกรรมรถยนตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมได และสุดทายเกิดจากวัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศ
ญ่ีปุนที่ประชาชนมีความชาตินิยม รักชาติ เคารพผูมีอํานาจ ขาราชการ จึงมักปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม
หลีกเล่ียง  
 

2. เร่ือง Business Startup Promotion  ณ Shizuoka Prefectural Government  

        ความสําเร็จของการจัดการดาน Business Startup เกิดจากวิสัยทัศนท่ีจังหวัดชิซูโอกะ

ตองการเปนจังหวัดอันดับ 1 ของประเทศญ่ีปุน  มีขอไดเปรียบทางดานภูมิสังคม โดยเปนศูนยกลางของ 2 
วัฒนธรรม ดานทิศตะวันตกติด Osaka และ Kyoto ซ่ึงมีความเกาแกดานวัฒนธรรม สวนดานตะวันออกติด

กรุง Tokyo ซ่ึงมีความเจริญดวยอารยธรรมสมัยใหม ทุกจังหวัดเช่ือมโยงกันดวยระบบขนสงที่มีประสิทธิภาพ 

และที่สําคัญมีรถไฟความเร็วสูง Shinkansen ว่ิงผานหลายสถานีในจังหวัดชิซูโอกะดวย มีแหลงทองเท่ียวเปน
จุดขายคือ ภูเขาไฟฟูจิ ซ่ึงเปน UNESCO World Heritage มีการสรางความมีเสนหจากทรัพยากรในทองถ่ิน 

มีเครือขายและสรางความรวมมือในภูมิภาค และกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

3. เร่ือง Tokyo Olympic 2020 Project Planning  ณ Tokyo Municipality, Shinjuku, Toky 

        ความสําเร็จของการจัด Tokyo Olympic/Paralympic Games 2020 คือรัฐบาลประเทศ

ญ่ีปุนใหความสําคัญเทียบเทายุทธศาสตรของประเทศโดยมีการวางแผนและขับเคล่ือนดวยการจัดต้ังหนวย 
งานมาดูแลโดยเฉพาะ(Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games 

(TOCOG))มีรัฐมนตรีรับผิดชอบหลายกระทรวง รวมท้ังนายกรัฐมนตรี และท่ีสําคัญมีมุมมองผลประโยชนท่ี

ไดรับไมใชเร่ืองตัวเงินอยางเดียวคลายคลึงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงรัชกาลท่ี ๙ ในแนวทาง
การทรงงานเร่ือง ขาดทุน คือกําไร 

 

4. ความคิดเห็นเก่ียวกับประเทศญ่ีปุน 
1) มีตราสินคาของตนเองเปนที่รูจักท่ัวโลก และเปนที่ยอมรับในดานคุณภาพ 

2) มีความกาวหนาในการทําการวิจัยและพัฒนายานยนต และเปนผูนําทางเทคโนโลยี 



๖๔ 

 

3) มีความไดเปรียบในดานหวงโซอุปทานในระดับโลก ดวยการกระจายฐานการลงทุนฐานการผลิตท่ัว

โลก ซ่ึงยืดหยุนตอการจัดซ้ือจัดหาช้ินสวนจากฐานการผลิตท่ีถูกและไดเปรียบในการแขงขัน 

4) มีมาตรฐานยานยนตของญ่ีปุนเอง และผูบริโภคในประเทศมีลักษณะชาตินิยม นิยมใช 

5) มีเครือขายความรวมมือท้ังการคา การลงทุน การผลิต และการเงิน ระหวางภาคเอกชนและภาครัฐท่ี

เขมแข็ง 

 

ขอเสนอแนะ 
1. เพ่ือการเปล่ียนแปลงประเทศไทย 

1) ในมิติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเพ่ิมศักยภาพทองถ่ินใหมีความเขมแข็งและมีความ    

       แนนอนดานรายได 
    2) จัดทําจังหวัดเครือขายรวมกับประเทศญ่ีปุนหรือประเทศอ่ืนๆในจังหวัดและกลุมจังหวัดท่ีม 
        ศักยภาพดานภูมิสังคมลักษณะคลายคลึงกัน โดยอาจจัดทําเปนรูปแบบจังหวัดคูแฝด เพ่ือสงเสริมดาน 
        วัฒนธรรม การทองเท่ียวและดานอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

3) นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
     รัชกาลท่ี ๙ ที่มีตอพสกนิกรไทยไปปรับใชในการบริหารงานเชิงบูรณาการ 

2. เพ่ือการศึกษาดูงานคร้ังตอไป 
1)  เน่ืองจากระยะเวลาในการตอบขอซักถามคอนขางจํากัด จึงควรใหนักศึกษาต้ังประเด็นคําถามลวงหนา 

และสงใหเจาภาพพิจารณาตอบเปนเอกสารประกอบการบรรยาย 
2) ควรใชลามแปลภาษาทองถ่ินเปนภาษาไทยโดยตรง จะถายทอดส่ือสารไดตรงประเด็นและครอบคลุม

กวา เพราะแตละสถานท่ีอาจมีขอจํากัดเร่ืองระบบการนําเสนอ 

3) เพ่ือไมใหเสียเวลาไปกับการเดินทาง การจัดสถานท่ีดูงานไมควรไกลกันมาก ในจังหวัดหรือเมือง

เดียวกันอาจศึกษา ดูงานไดหลายเร่ือง 

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 

                                 กลุมปฏิบัติการ (กป.) 5 
 

                   ๑.  นายยุทธพร  พิรุณสาร         นายอําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

                   ๒.  นายทศพล เผื่อนอุดม           นายอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                   ๓.  นายประทีป นทีทวีวัฒน        นายอําเภอปากทอ จังหวัดราชบุร ี

                   ๔.  นางสาวสุภาวณี ชูโชติ          เจาพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร 

                   ๕.  นายศิลปชัย เรือนสูง            นายอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

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

                   ๘.  นายชัยรัตน พัดประดิษฐ        นายอําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธาน ี

                   ๙.  นายฉัตรชัย อุสาหะ              หัวหนาสํานักงานจังหวัดนราธิวาส  

                 ๑๐. วาที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ        เจาพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี 
 

  รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี 68 

               สถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย 

                           พุทธศกัราช 2560 



๖๖ 

 

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

บทวิเคราะหการศึกษาดูงาน 

โอซากา (Osaka) เปนจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสองของญ่ีปุน และมีขนาดพ้ืนท่ีใหญ
เปนอันดับสาม จึงเปนเมืองเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของภูมิภาคคันไซ และมีประชากรกวา 2.5 ลานคนอาศัย
อยูที่น่ี ในศตวรรษท่ี 16 โอซากาถูกเลือกที่ต้ังของปราสาทโชกุนโทคุกาวา อิเอทาสึ  ทําใหโอซากามีความ
เจริญเปนยุคท่ีเฟองฟูและมีแนวโนมท่ีจะไดเปนเมืองหลวงของญ่ีปุน แตภายหลังทานฮิเดโยชิเสียชีวิตลง 
อํานาจตางก็ลดลงไปดวย ทําใหรัฐบาลเลือกโตเกียวเปนเมืองหลวงแทนเมืองโอซากาอาจจะไมใชเมืองท่ีเต็มไป
ดวยศิลปวัฒนธรรมแบบโบราณของญ่ีปุนเหมือเมืองฮิต  ๆอยางเกียวโตหรือโตเกียวแตโอซากาเปนเมืองท่ีไดรับ
การพัฒนาอยางตอเน่ืองเร่ือยมาจึงมีความพิเศษในตัวเองท่ีไมเหมือนกับเมืองอ่ืนๆ ของญ่ีปุน โอซากาจึงเปน
อีกหน่ึงเมืองยอดฮิตของนักทองเท่ียวจํานวนมากที่มาเยือนญ่ีปุนดวย 

 การจัดการจราจรและมลภาวะของเมืองโอซากา ประกอบดวยหลายมาตรการเชน การบังคับใช
กฎหมาย ตัวอยางเชน การท้ิงขยะบนถนน ถือวามีความผิดเพราะทําใหสวนรวมเสียหาย 

 นอกจากน้ันยังมีการพัฒนาปรับปรุงเลนจราจรเพ่ือใหสะดวกในการใชรถจักรยาน สรางถนนเช่ือมตอ
เพ่ือเปนทางเลือกในการเดินทาง ควบคุม จํากัดความเร็วในการขับรถ สงเสริมใหประชาชนใชรถยนตใหม  ๆ ที่
มีขนาดเล็กๆ ความเร็วไมมากพัฒนาระบบขนสงสาธารณะใหสะดวกสบาย เช่ือมโยงเสนทางตางๆ ให
ครอบคลุมเครือขายและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบตอสังคม ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล 
รณรงคใหเด็กนักเรียนเดินไปโรงเรียนเปนกลุม ถาบานอยูหางโรงเรียนก็ใหใชรถจักรยาน ถาไกลเกินไปก็ใช
บริการรถสาธารณะ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 ชาวญ่ีปุนเปนคนท่ีมีวินัยและเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐซ่ึงนับวาเปนจุดแข็งที่โดด
เดน สังเกตไดวาการจราจรในเมืองโอซากามีความคลองตัวมาก ไมมีรถจอดตามแนวถนนใหเห็น รถสาธารณะ
หรือรถบัสท่ีรับนักทองเท่ียวสามารถจอดรับ/สงผูโดยสารไดตามเวลา ประชาชนเลือกที่จะใชรถจักรยานหรือ
เดิน โดยเฉพาะนักเรียนจะเดินไปกันเปนกลุมๆ จึงทําใหตัวเมืองโอซากาไมแออัด การจราจรไมติดขัด โดย
ความสําเร็จของกานจัดการจราจร สวนหน่ึงเกิดจากความมีวินัยของประชาชนชาวญ่ีปุน เคารพกฎหมาย อีก
ทั้งเครงครัดเปนระเบียบวินัย ภาครัฐเองก็มีขอกําหนดแนวทางในการปฏิบัติการออกใบขับข่ีไมไดอนุญาตให
ออกงายๆ ตองมีการกําหนดคุณสมบัติเครงครัดทําใหเกิดอุบัติเหตุนอย ประกอบกับการบริหารจัดการดวย
แนวทางเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการใชรถใชถนน จึงเปนแบบอยางที่สามารถนํามาประยุกตใชให
เหมาะสมตอไป 

 



๖๗ 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 2 (กป. 5)  
Promotion of Local Business and Startup  

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

                 ประเทศญ่ีปุน มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการสงเสริม Local Business and Startup และ 

SMEs ตามนโยบายและมาตรกาสงเสริมท่ีกําหนด ซ่ึง Local Business and Startup และ SMEs จะมีอยูเปน

จํานวนมากและกระจายตัวอยูทั่วไปในประเทศ จึงมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งดานการสราง

งานใหมและเพ่ิมการแขงขันในตลาด การเช่ือมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ เชน การรับชวงการผลิต การชวยจัด

จําหนายสินคาคาสงและคาปลีก การซอมแซม หรือการทําความสะอาด  การรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

SMEs มีความยืดหยุนในการปรับตัว และมีความหลากหลาย  และการกระจายการพัฒนาไปท่ัวประเทศ SMEs มัก

มีลักษณะการจัดต้ังกระจัดกระจายไปตามชุมชนในภูมิภาค สงเสริมการกระจายความเจริญเติบโตของชุมชนตาง  ๆ

ทั่วประเทศ ขอมูลในป พ.ศ. 2542 ประเทศญ่ีปุนมี SMEs จํานวน 4.8 ลานราย หรือคิดเปนรอยละ 99.7 ของ

วิสาหกิจเอกชน โดยมีการจางงานรวม 31.2 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 69.5 ของกําลังแรงงาน นอกจากน้ี 

ผลผลิตของ SMEs คิดเปนรอยละ 62 ของผลผลิต ภาคการคาสง รอยละ 73 ของภาคการคาปลีก และรอยละ 

52 ของภาคการขนสงสินคา ตามลําดับ 

                นโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs และ Local Business  

                 นโยบายชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถึงป พ.ศ. 2542 มีการวางรากฐานนโยบายการพัฒนา 

SMEs อยางจริงจัง แบงเปน 5 ระยะ คือ ชวงปฏิรูปสังคมและเร่ิมวางระบบการพัฒนา SMEs(2488-

2497) ชวงเศรษฐกิจเติบโตอยางรวดเร็วชวงตน(2498-2505) ชวงเศรษฐกิจเติมโตอยางรวดเร็วชวงปลาย

(2506-2515) ชวงวิกฤตินํ้ามัน(2516-2527)และชวงการเปล่ียนแปลงนโยบาย(2528-2542) มีการ

ปฏิรูปนโยบายเก่ียวกับ SMEs ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเช่ือมโยงกับการคา

โลกมากข้ึน สนับสนุนใหมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีระดับสูงมากข้ึนจนถึงปจจุบัน โดยมีการปฏิรูปนโยบาย

เพ่ือพัฒนา SMEs หลังป พ.ศ. 2542 หลังจากออก SME Basic Law แลว ญ่ีปุนไดขยายขอบเขตการ

สนับสนุน SMEs ไปสูการสงเสริมการสรางธุรกิจใหมที่มีความคิดสรางสรรค การสงเสริมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศใน SMEs การสงเสริมการสรางนวัตกรรมทางธุรกิจ เปนตน หนวยงานกลางที่กําหนดนโยบายและ

มาตรการสนับสนุน SMEs คือ สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME Agency) กํากับดูแลโดย

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

นโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาวนําไปดําเนินการทั้งในสวนกลางและสวนทองถ่ินในจังหวัดและเมืองท่ี

สําคัญ ญ่ีปุนมีการกระจายอํานาจการปกครอง จังหวัด (Prefecture) และเมือง(City) มีอํานาจปกครอง



๖๘ 

 

ตนเอง (Autonomy) มีสภานิติบัญญัติของจังหวัดและฝายบริหาร มีอํานาจจัดเก็บภาษีระดับทองถ่ินไดเอง 

รัฐบาลทองถ่ินจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนกลไกเพ่ือดําเนินตามมาตรการสงเสริม SMEs ใหมีผลในทาง

ปฏิบัติ โดยต้ังองคกรสงเสริมและสนับสนุน SMEs ในทองถ่ินของตน และประสานดานนโยบายกับสํานักงาน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม นโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs (ท่ีมา: SMEs Agency,2002)เชน 

มาตรการดานการเงินและการลงทุน  มาตรการดานการคลังและภาษี มาตรการดานการพัฒนาเทคโนโลยี 

ผลิตภัณฑ และการบริหาร  มาตรการดานการตลาดและการสงออก  มาตรการชวยเหลือ SMEs ในการ

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

                นโยบาย Startup ของประเทศญี่ปุน 

                  การทําธุรกิจแนวใหมท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถสรางรายไดใหกับคนรุนใหม 

โดยเฉพาะคนในทองถ่ินและท่ีสําคัญคือ การชวยขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหน่ึง  สําหรับญ่ีปุน

แมจะเปนประเทศพัฒนาแลว มีท้ังศักยภาพและประสิทธิภาพ ทั้งดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม แตดวยความ

ตองการของผูบริโภคที่มีมากข้ึนและเปล่ียนแปลอยูตลอดเวลา การคิดคนสินคาและบริการท่ีมีความ

หลากหลาย แปลกใหมดวยนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีจึงไมสามารถหยุดน่ิงได  ดังน้ัน การเกิดข้ึนของ 

"Startup“ จึงนับวามีความสําคัญในการทําธุรกิจการคาและบริการ เชน การพัฒนาการจองที่พักที่ไมใช

โรงแรมแบบออนไลน หรือท่ีพักแบบบานพักสวนตัว อพารทเมนท รวมถึงบานพักแบบด่ังเดิมของญ่ีปุน ท่ี

เรียกวา”เรียวกัง”ซ่ึงนอกจากสงเสริมการทองเที่ยวในภูมิภาคและทองถ่ินแลว ยังสรางงานสรางรายไดใหคน

ในทองถ่ิน ขณะเดียวกัน รัฐบาลญ่ีปุนก็มีนโยบายสนับสนุน ซ่ึงอยูระหวางการออกกฎหมายรองรับธุรกิจท่ีพัก

ที่ไมใชโรงแรม คาดวาจะมีผลบังคับใชในป 2561 หรือกรณีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแกไขปญหาการขาด

แคลนนํ้าและท่ีดิน เพ่ือการเกษตรดวยนวัตกรรม “ไอเมคไฮโดร-เมมเบรน”ซ่ึงเปนการปลูกผักและทําเกษตร

ดวยแผนฟลมแบบไมใชดิน หลักการคือ แผนฟลมจะทําหนาที่แทนเน้ือดินใหรากพืชยึดเกาะ แตยังใหนํ้าและ

ปุยแบบการปลูกพืชทั่วไป พบวาผลผลิตมีคุณภาพและรสชาติดีกวาการปลูกแบบใชดิน ทําใหจําหนายไดราคา

สูงกวาปกติเทาตัว รวมท้ัง สตารทอัพกรณีอ่ืนๆอีกมากมาย ดังน้ัน การเกิดข้ึนของ Startup ในญ่ีปุนจํานวน

มาก แตพ้ืนท่ีในการสรางความเช่ือมโยงระหวางผูประกอบการและผูบริโภคยังมีอยางจํากัด ดังน้ัน จึงมี “กาย

แอท”เขามาทําหนาที่น้ีผานทางเทคโนโลยีหรือ แชรร่ิงอีโคโนม่ี เพ่ือเปนพ้ืนท่ีในการแบงปนทรัพยากร ทักษะ 

ประสบการณของกลุมผูประกอบการ รวมถึงเปนพ้ืนท่ีรวมกันหาทางออกในขอกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอ

ธุรกิจสตารทอัพ โดยปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจรวมถึงธุรกิจสตารทอัพใหเดินไปขางหนาไดอยาง

ย่ังยืน ตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคูกัน และการเกิดข้ึนของ Startup จึงถือเปนมิติและ

หัวใจสําคัญท่ีทําใหเกิดการพัฒนาธุรกิจแนวใหม เพ่ือสงเสริมและขับเคล่ือนเศรษฐกิจ รวมท้ังสนองตอบความ

ตองการของผูบริโภคใหมีทางเลือกหลากหลายและสะดวก ขณะเดียวกันการประกอบธุรกิจสตารทอัพก็
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สามารถดําเนินธุรกิจได ตัวอยาง Startup ของญ่ีปุน จะมีความโดดเดน ดานวิธีคิดแบบ Disruptive เพ่ือ

แกปญหาในชีวิตประจําวันและปญหาของสังคมดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีกาวลํ้า พรอมกับเปล่ียนแปลง

เปนโอกาสทางธุรกิจรูปแบบใหม แตยังมีขอจํากัดดานกฎหมายท่ียังไมเปดกวางสําหรับธุรกิจภายใตแนวคิด

เศรษฐกิจแบบแบงปนเทาท่ีควร แตอยางไรก็ตามธุรกิจ Startup ดูจะสดใส หลังจากคณะรัฐมนตรีภายใตการ

นําของนายชินโซ อาเบะ เตรียมเปดไฟเขียวให Airbnb ดําเนินการตอโดยมีมติเห็นชอบรางกฎหมายใหมท่ีให

บุคคลทั่วไปเปดใหเชาที่พักอาศัยผาน Airbnb ไดไมเกิน 180 วัน/ป (รายงานขาวสารแจแปนไทส 10 

มีนาคม 2560) อน่ึง สตารทอัพญ่ีปุนถูกมองวาถูกตีกรอบอยูในพ้ืนท่ีสีเทา มาตลอด แมจะไดรับความนิยม

หรือแรงสนับสนุนจากบริษัททุน แหลงทุน ก็ยังตองเจอกําแพงทางกฎหมายแทบทุกราย ท้ังน้ี อาจเปนเพราะ

วัฒนธรรม ความมีวินัยของประเทศ ซ่ึงจําเปนตองมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการ หรือจะยัง

เขมงวดเพ่ือเปนอัตลักษณของประเทศสืบไปเพ่ือประโยชนของบานเมืองในบางมิติก็ตองติดตามดูกันตอไป 

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

Prefecture 

            2.1 ขอมูลทั่วไปของจังหวัด Shizuoka   ต้ังอยูดานทิศตะวันออกเฉียงใตเกาะฮนชู มีพ้ืนที่ยาว

ตามแนวชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก มี Bullet Train & Express Highwayเช่ือมโยงกับเมืองหลักๆ มี 

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

flights/w-11cities) มี 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 ของประเทศ ท่ีต้ังเขตอุตสาหกรรม: Shizuoka ไดรับการประเมินวามีศักยภาพสูงเปนสถานท่ีเหมาะ

สําหรับธุรกิจ   

                   2) SHIZUOKA AS JAPAN NO. 1 เชน จักรยานยนต, อุปกรณทางการแพทย, 

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(44 รายการ) , ผูสงออกที่ใหญที่สุดในญ่ีปุน การทองเที่ยว, โรงแรมญ่ีปุนสูงสุดในญ่ีปุน ,

ภูเขาฟูจิ สูงที่สุดในญ่ีปุน,ชา แตงโม ผลิตการเกษตรและดอกไม (32 รายการ)เปนการผลิตที่สูงที่สุด และอ่ืนๆอีก

มากมาย 
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             3. บริษัทขนาดใหญใน shizuoka เชนTransport-Machines YAMAHA, HONDA, SUZUKI, 

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

Cosmetics  เปนตน 

       4. การสรางสรรคความพิเศษจากทรัพยากรในทองถ่ิน (1)สวรรคสําหรับผูช่ืนชอบ (สรางสรรค

และแนะนํามรดกโลก  ทางวัฒนธรรม [Washoku])  (2) การสรางสรรคเก่ียวกับชา ,สวรรคหรือความ

สวยงามแหงดอกไม 

  นโยบายดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัด SHIZUOKA  

             1) ภาคอุตสาหกรรม คิดเปนสัดสวนรอยละ 3 ของประเทศ หรืออันดับ 10 เศรษฐกิจระดับ

จังหวัด การผลิต การจัดสงสินคาเปรียบเทียบดัชนีอ่ืน  ๆสัดสวนรอยละ 5.3 หรืออันดับ 4 ของประเทศ 

             2) โครงสรางอุตสาหกรรมของจังหวัด การผลิตคิดเปน 1/3 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

(GPDP)และสูงกวาทั่วประเทศ สวนอุตสาหกรรมคาสง คาปลีกกลับมีขนาดเล็ก 

             3) ความสําคัญของภูมิภาคโดยกลุมอุตสาหกรรมใหม  ๆเชน นวัตกรรมดานอุตสาหกรรมสําหรับคน

รุนใหมท่ีเกิดข้ึนในจังหวัด แหลงกําเนิดอุตสาหกรรมท่ีเจริญเติมโตมีการกระจุกตัวใน 3 โซน คือ  ภาคกลาง 

เนนเก่ียวกับกิจการ/ผูประกอบการการผลิตเก่ียวกับ Proton Valley ภาคกลาง เนนการผสมผสานที่สามารถ

กระทําไดจริงใหมๆหรือ Food sciencehills และภาคตะวันออก เนนกลุมผูผลิตอุปกรณทางการแพทย 

เภสัชกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพท่ีหลากหลายหรือ Pharmavalley  

              4) มีการศึกษาวิจัยและพัฒนากลุมสามเหล่ียม Shizuoka ท้ัง Proton Valley Project,  Food 

sciencehills Project,  Pharmavalley Project รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของท้ัง 3 กลุมรองรับ

งานดวย 

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

อยางรวดเร็วในภาคเกษตรกรรมผานการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่รุดหนา และการพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรมเกษตรที่รัฐบาลใหการสนับสนุนอยางกวางขวาง หรือ Fujinokuni CNF Project (นาโนไฟเบอร

เซลลูโลส) เปนการพัฒนาเสนใยพืชขัดเกลาใหมีเสนผาศูนยกลาง 1 ในลานมิลลิเมตรมีนํ้าหนักเบา ทนทาน 

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

  กีฬาโอลิมปกฤดูรอน 2020 นับวาเปนการจัดคร้ังที่ 32 ผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการเม่ือ

วันท่ี  7 กันยายน พ.ศ. 2556 ใหเปนเจาภาพจัดการแขงขัน เปนสมัยที่  123  หรือเปนท่ีรูจักวา โตเกียว 

2020 เปนมหกรรมกีฬานานาชาติที่สําคัญของมวลมนุษยชาติของโลกอีกคร้ังหน่ึง ควบคุมการจัดโดย

คณะกรรมการโอลิมปกสากล จัดข้ึนระหวางวันท่ี 24  กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2563 ณ กรุงโตเกียว 

ประเทศญ่ีปุน ซ่ึงไดเคยจัดมาคร้ังหน่ึงเม่ือป 2507 หรือเม่ือ 53 ปที่ผานมา  

          จากการศึกษาดูงาน ณ ตึกอํานวยการโอลิมปก กรุงโตเกียว บรรยายโดย นายโคนิดะ  ผูแทน

คณะกรรมการจัดการแขงขัน ซ่ึงใหขอมูลในมุมมองหลากหลายประเด็นดังน้ี 

1. เปาหมายของการเปนเจาภาพการจัด ประเทศญ่ีปุน ตองการใหคนในชาติ  หลอหลอมคนท้ังชาติ

ไดมีสวนรวมในการเปนเจาภาพ ไดประโยชนสูงสุด และแสดงใหโลกไดรับรูศักยภาพของการผนึกกําลังเพ่ือให

เห็นถึงการเปนมหานครที่สมบูรณแบบ อนาคต ใหเปนมรดกทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ใหคนรุนหลัง 

มีการแลกเปล่ียนวัฒธรรมซ่ึงกันและกันของคนทั้งโลก และคาดหวังวาจะกระตุนการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ( Economic  import ) จากการขายมรดกวัฒธรรม และการทองเที่ยว ในอนาคต 

2. งบประมาณคาใชจาย ไดต้ังเปาหมายเปนกองทุนสํารองจํานวน 400 พันลานเย็น (มากกวา 3 

พันลานดอนลารสหรัฐ) เพ่ือครอบคลุมคาใชจายการเปนเจาภาพในคร้ังน้ี ในดานการบริหารงบประมาณจาก 

รัฐบาลกลาง  การบริหารทองถ่ิน  และภาคเอกชนเพ่ือสัมปะทานแลกกับการไดสิทธิตางๆในการจัดคร้ังน้ี   

ซ่ึงงบประมาณจํานวนมหาศาลน้ี  ยังหาขอยุติไมได ยังตองใชเวลาในการพิจารณา ตัวอยางเชน สนามกีฬา

กลางที่ใชในพิธีเปดการแขงขัน รัฐบาลกลางจะเปนผูออกคาใชจาย สวนดานอ่ืน  ๆยังอยูระหวางการเจรจา  

3. การพิจารณาดานประเภทกีฬา ในการแขงขันคร้ังน้ี มีประเภทกีฬา ท้ังหมด 38 ประเภทกีฬา 

และเปนกีฬาใหม 5 ประเภทกีฬา และพาราลิมปก จํานวน 22 ประเภทกีฬา  ซ่ึงคาดวาจะมีนักกีฬาเขารวม

การแขงขัน ประมาณ 17,000  คน  

4. โครงสรางพ้ืนฐาน และการคมนาคม เพ่ือรองรับนักกีฬา  18000 คน โดยพิจารณากอสราง

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

เจาภาพหลัก และเปนสนามกีฬากลาง นอกจากน้ียังมีการเตรียมแผนที่จะเช่ือมโยงสนามบินนานาชาติ นะริ

ตะ เตรียมสรางรางรถไฟสายใหมเพ่ือเช่ือมตอระหวางสนามบิน ท้ังน้ีอาจชีเงินรัฐบาลถึง 400 และหาบริษัท

รวมทุนในการกอสรางทางรถไฟสายอ่ืนๆ เพ่ือยนระยะเวลาการเดินทาง  เชนสถานีรถไฟ โตเกียว  นะริยะ 

และโครงการทางพิเศษชุโตะ   ไงคัน   ยุริกะโมะเมะ  โทะโยะซุ  คาจิโดกิ เพ่ือรองรับการเดินทาง  เฉพาะ



๗๒ 

 

เมืองโตเกียวมีการแขงขันกีฬา 33  กีฬา ในรัศมี  8  กิโลเมตร  สวนสนามกีฬาหลัก จะปรับปรุงใหมีความจุ

ผูชมไดถึง  80,000 คน  

5. ระบบการบริหารจัดการ สําหรับนักกีฬาแตละประเภท หรือบางสวน  มีการจัดต้ังเปนมูลนิธิของ

รัฐ มีคณะกรรมการบริหาร  6  คน  กรรมการ  35 คน  เพ่ือความสะดวกในการบริหารเกิดความคลองตัว 

จัดความสําคัญของฝายตางๆ เชน  รัฐบาลกลาง  รัฐบาลทองถ่ิน  ภาคเอกชน  คณะกรรมการโอลิมปกสากล

เปนผูพิจารณาความเหมาะสม  ความพรอมในดานตางๆ ญ่ีปุนไดวางแผนการประชาสัมพันธ โฆษณาเปน

ระยะตาม ROAD   MAP คร้ังแรกในคราวที่มีโอลิมปก ที่ประเทศบลาซิล กรุงนิโคเดอเจโร ไดเชาตึก ใชช่ือวา  

japan  holl  ใชเปนที่ประสานงานและเปดตัวการขอเปนเจาภาพ รวมทั้งพาราลิมปกดวย  มีประเทศอาสา

ขอเปนเจาภาพ 3 ประเทศในรอบสุดทาย และญ่ีปุนประสบผลสําเร็จในการขอเปนเจาภาพ และไดวาง

แผนการประชาสัมพันธ ไมวาจะเปนการรับธงโอลิมปก  การจัดแขงขันพาราลิมปก ต้ังแตเร่ิมตน  ปจจุบัน  

อนาคตกอนแขง 

6. การเตรียมการดานอาสาสมัคร  เปดรับสมัคร อาสาสมัคร 90000 คน มากกวาคร้ังท่ีแลวที่นิโค

เดอเจโร บลาซิล  แค  50000 คน จะดูแลชวยเหลือเฉพาะอาหาร  มีหนาที่ ชวยเหลือ  อํานวยความสะดวก 

นักกีฬา นักทองเท่ียว ที่ สนามบิน  สนามกีฬา หมูบานนักกีฬา  

7. ดานสิทธิประโยชน สินคา สัญญาณถายทอดสดดาวเทียม ปายโฆษณา มาสคอส  ซ่ึงจําหนาย 

การคัดเลือกตราสัญญาลักษณะมีการ ประกวด 2 ปที่แลว จากผูเขาประกวด 15000 ช้ิน จนเหลือ  4 ช้ิน 

เปนหรีดดอกไมแหงชัยชนะ วงกลม แนวคิดสมัย โคโดะ สีนําเงิน เปนสีธรรมชาติ ด้ังเดิมของญ่ีปุน สีนํ้าเงิน

ประกวดเปนดอกไมพัด บงบอกถึงความกลมกลืน และหลากหลาย ของมนุษยชาติ สวนมาสคอส  เปนแมว 

โดราเอมอน  สิทธิประโยชน ดานการไดรับสิทธิถายทอดสดการแขงขัน ไดมีชองทาง  TV ดาวเทียม ส่ืออ่ืน  ๆ

อยูระหวางการพิจารณาเพ่ือหาเอกชนรวมทุน 

8. ระบบการดูแลสนามซอม สนามกลาง การอํานวยความสะดวก การรักษาพยาบาล และการกอ

การรายตางๆ  ซักรีด  เส้ือผา และอ่ืนๆ ยังไมไดมีการพิจารณาท่ีชัดเจน แตในหวงเวลาดังกลาว มีความผัน

ผวนทางการเมือง ในคาบสมุทรเกาหลี ญ่ีปุนเตรียมแผนรองรับ เชนการซอมรับสถานการณ กรณีท่ีกิกอการ

ราย  หรือสถานะการณสงคราม 

          สรุปจากการศึกษาดูงาน จากสภาพโดยรวม ศักยภาพดาน  บุคลากร  งบประมาณ  และดานตาง  ๆมี

ความพรอมขอนขางสูง ถาเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย   แตเน่ืองจากหวงระยะเวลาปจจุบัน ยังเหลืออีก 4 

ป จําเปนตองเรงการบริหารจัดการ การหาแหลงทุน  หาเอกชนลงทุนรวม และความชัดเจนในรายละเอียด

ทั้งหมดในการจัดงานและขับเคล่ือนอยางเปนระบบโดยเร็ว 
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บทสรุป ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการศึกษาดูงานประเทศญีปุ่น (กป. 5) 
 

 การเดินทางไปศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศญ่ีปุน ระหวางวันท่ี ๑๖ – ๒๒ เมษาย ๒๕๖๐ 

เพ่ือศึกษาดูงานดานประวัติศาสตร สถาปตยกรรม วิถีชีวิตความเปนอยูของคนญ่ีปุน ณ นครโอซากา เกียวโต 

ชิซูโอกา โตเกียว และแลกเปล่ียนเรียนรูในประเด็นสําคัญ ๓ เร่ืองคือ 

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 

ตลอดชวงเวลาการศึกษาดูงานทําใหไดพบเห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเปนอยูของคนญ่ีปุนที่ดู

ภายนอกสุภาพออนโยนแตภายในแข็งแกรงและเต็มเปยมไปดวยความมุงม่ันและจริงจังในการดําเนินชีวิต ได

ประสบพบเห็นสภาพบานเมืองท่ีสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย สถาปตยกรรม โบราณสถาน และ

สภาพแวดลอมท่ียังคงความสวยงามและเต็มไปดวยเร่ืองราวที่นาสนใจ  ความตรงตอเวลา และการให

ความสําคัญเร่ืองความปลอดภัยในการใชยานพาหนะ ตลอดระยะเวลาการศึกษาดูงานไมเคยประสบพบเห็น

อุบัติเหตุเลยแมแตคร้ังเดียว การจราจรที่สะดวกคลองตัว จุดพักรถตามริมทางที่สะดวกสบายและมีอยูเปน

ระยะอยางเหมาะสม คนขับรถยนตสาธารณะจะมีการพักรถทุก  ๆ๒ ช่ัวโมงเพ่ือความปลอดภัย การอํานวย

ความสะดวกใหกับนักทองเท่ียวในเร่ืองการยกเวนวีซาเขาประเทศ การอํานวยความสะดวกในการคืนภาษี

ใหแกนักทองเท่ียวท่ีสะดวกรวดเร็วเพ่ือมุงหวังท่ีจะกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศญ่ีปุนท่ีกําลังอยูในชวง

ประสบปญหามีหน้ีสาธารณะคิดเปนสัดสวนตอจีดีพีสูงที่สุดในโลก เปนตน  

นอกจากน้ันประสบการณท่ีไดรับจากศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรูในเร่ือง Traffic and Pollution 

Management ณ Osaka Prefectural Government ทําใหไดรับทราบเทคนิควิธีในการแกไขปญหา

คุณภาพอากาศและการจราจรของเมืองโอซากา ท่ีในอดีตเม่ือป คศ.1965 น้ันเต็มไปดวยปญหามลภาวะทาง

อากาศและการจราจรในเขตเมืองท่ียํ่าแย แตดวยความมุงม่ันทุมเทของจังหวัดโอซากา ภายในระยะเวลาไมก่ี

ทศวรรษนครโอซากา สามารถแกไขปญหาดังกลาวลงไดดวยวิธีการที่หลากหลายและมีประโยชนอยางย่ิงใน

การนํามาพิจารณาปรับใชในประเทศเราหลายเรื่องอาทิเชน การออกกฎเกณฑบังคับใหตองมีการบํารุงรักษา

รถยนตเพ่ือไมใหปลอยควันพิษ การออกขอบัญญัติการควบคุมการจราจร การสนับสนุนผลิตรถยนตขนาดเล็ก

ที่มีความเร็วไมมากใชพลังงานสะอาดและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมที่ประสบความสําเร็จไดรับการตอบรับจาก

สังคมเกินเปาหมาย การสงเสริมผูขับข่ียานพาหนะท่ีมีคุณภาพมีระเบียบวินัยและใชรถดวยความเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม การปรับปรุงเสนทางจักรยาน การปรับปรุงระบบขนสงมวลชน การปรับปรุงระบบถนนเสนทาง
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ดวนผานตลอด bypasses เสนทางเช่ือมตอที่สอดคลองประสานกันอยางเหมาะสมกับปริมาณยานพาหนะ 

การปรับปรุงทางรวมทางแยกตาง  ๆการปลูกฝงคานิยมใสส่ิงแวดลอมในกลุมเด็กและเยาวชน เปนตน  

การศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับ Business Startup Promotion ณ Shizuoka Prefectural 
Government เมืองอันเปนที่ต้ังของภูเขาไฟฟูจี ท่ีเต็มเปยมไปดวยตนทุนทางเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณมากมาย การศึกษาดูงานแลกเปล่ียน
เรียนรูในหัวขอน้ีมีประโยชนเปนอยางมากและสอดคลองเหมาะสมกับนโยบายไทยแลนด 4.0 ของรัฐบาล
ปจจุบันที่มุงเนนเปล่ียนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนดวย เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และ
นวัตกรรม ทั้งน้ีเพราะประเทศญ่ีปุนมีนโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs และ Local Business มาต้ังแต
หลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ และนโยบาย Startup การสงเสริมการทําธุรกิจแนวใหมดวยการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการคิดคนสินคาและบริการที่มีความหลากหลายแปลกใหมอยูตลอดเวลา เปล่ียนจากการทํามากได
นอยเปนการทํานอยแตไดผลตอบแทนมาก โดยเฉพาะจังหวัดชิสุโอกะ เปนเมืองท่ีเหมาะสมมากในการ
แลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือนําไปปรับใชขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี ความคิดสราวสรรคและนวัตกรรม 
ตัวอยางของ Shizuoka Triangle Research Cluster ที่ไดแบงกลุมการสงเสริมวิจัยและพัฒนา (๑) Pharma 
Valley Project (๒) Food Science Hills Project (๓) Photon Valley Project นับไดวาเปนตัวอยางท่ีดี
และควรคาแกการเรียนรูและพิจารณามาปรับใชกับประเทศเรา 

สุดทายคือการไปศึกษาดูงานการเตรียมความพรอมของมหานครโตเกียวที่รับไดเกียรติใหเปนเจาภาพ

จัดการแขงขันกีฬาโอลิปค และพาราสิมปคเกมส ในป คศ.๒๐๒๐ ชวงระหวางวันที่ ๒๔ กรกฎาคม – ๙ 

สิงหาคม ๒๐๒๐ และ ๒๕ สิงหาคม – ๖ กันยายน ๒๐๒๐ ทําใหไดเห็นการเตรียมความพรอม การวางแผน

งานที่ละเอียดรอบคอบเพ่ือรองรับนักกีฬา กองเชียรและนักทองเท่ียวจํานวนมหาศาลที่จะเดินทางมาชวง

มหกรรมกีฬาท่ีย่ิงใหญที่สุดของมวลมนุษยชาติ ประเทศญ่ีปุนต้ังเปาหมายของการเปนเจาภาพในมหกรรม

กีฬาคร้ังน้ีไว ๓ ประการคือ (๑.) ตองการใหทุกคนบรรลุวัตถุประสงคแหงตนท้ังนักกีฬาไดแสดงออกถึง

ศักยภาพสูงสุดของตนไดอยางเต็มท่ีสรางสถิติท่ีควรคาแกการจดจํา กองเชียรทั้งที่เดินทางมาและไมได

เดินทางมามีความสุขสนุกสนานกับเกมสกีฬาในคร้ังน้ี และใหมวลมนุษยไดตระหนักถึงพลังของกีฬาที่สามารถ

เปล่ียนแปลงโลก  (๒.) หลอมรวมมวลมนุษยชาติท่ีมีความแตกตางหลากหลายใหมารวมกันเปนหน่ึงเดียวมี

การแลกเปล่ียนวัฒธรรมซ่ึงกันและกัน (๓.) ทิ้งมรดกไวใหคนรุนหลังไดจดจําและกลาวขานถึงการเปนมหา

นครที่สมบูรณแบบในทุก ๆ ดาน เปนตน ความทาทายในการเปนเจาภาพคร้ังน้ีของประเทศญ่ีปุนที่นาสนใจ

ศึกษาและติดตามคือ ปญหาตาง  ๆที่รุมเราหลายเร่ืองกับเปาหมายและความคาดหวังท่ีประเทศญ่ีปุนต้ังไวน้ัน

สุดทายแลวผลสรุปจะจบลงเชนไร? ทั้งน้ีเพราะประเทศญ่ีปุนกําลังประสบปญหาเศรษฐกิจมีหน้ีสาธารณะคิด

เปนสัดสวนตอจีดีพีสูงที่สุดในโลก งบประมาณคาใชจายที่สูงมากกวา 3 พันลานดอลลารสหรัฐ และมีทีทาจะ

บานปลาย ตัวอยางการขาดทุนของเจาภาพโอลิมปคใน 
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 ๒ – ๓ คร้ังหลังท่ีผานมา เปนตน ดังน้ันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวประเทศญ่ีปุนและนครโตเกียวจึง

ทํางานอยางหนักเพ่ือพิสูจนฝมือใหชาวโลกไดรับรู มีการผนึกกําลังกันของรัฐบาลกลาง  การบริหารทองถ่ิน  

และภาคเอกชน เพ่ือบริหารงบประมาณในการเปนเจาภาพคร้ังน้ีใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารสัมปทาน 

ลิขสิทธ์ิ กิจการกอสราง สถานที่ทองเท่ียว มรดกทางวัฒนธรรม สถานท่ีทองเท่ียว สินคา บริการ และ

ผลประโยชนที่จะติดตามทั้งกอน ระหวางและหลังการจัดการแขงขันใหเกิดประโยชนสูงสุด ลวนเปนงานทา

ทายที่รอการพิสูจน แตในฐานะชาวเอเชียดวยกันเช่ือม่ันวาดวยศักยภาพของคนญ่ีปุนท่ีเต็มเปยมไปดวยพลัง

ของความคิดสรางสรรค ความมุมานะขยันอดทน มีระเบียบวินัยสูง ตลอดจนตัวอยางของความสําเร็จในการ

เปนเจาภาพกีฬาโอลิมปดเกมส เม่ือป 2507 หรือเม่ือ 53 ปท่ีแลวซ่ึงญ่ีปุนสามารถใชพลังของกีฬาโอลิมปค 

เปนแรงขับดันสําคัญในการพัฒนาชาติจนกาวหนารุงเรืองตอเน่ืองมาจนถึงทุกวันน้ี นาจะเปนเคร่ืองยืนยันได

วามหกรรมกีฬาโอลิปค และพาราสิมปคเกมส ในป คศ.๒๐๒๐ ณ มหานครโตเกียว ที่มวลมนุษยชาติรอคอย

จะย่ิงใหญและอยูในความทรงจําของชาวโลกอยางแนนอน 
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5. นายยงยุทธ   สวนทอง    นายอําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 

6. นายผดุงศักดิ์   อิ่มเอิบ    นายอําเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม 

7. นายนิวัตน   สุพจิตร    นายอําเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ 

8. นายวาทกานต ชอแกว    พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี 

9. นายวันชัย   จงวิริยะเจริญชัย ผูอํานวยการไฟฟาเขตบางขุนเทียน  การไฟฟานครหลวง                  

10.นายวิริยะ   รามสมภพ    ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบกลาง  

                                           สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

                                              

  รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี 68 

สถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศกัราช 2560 



๗๗ 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 1 (กป. 6)  
Traffic and Water Polluti0n Management ณ Osaka Prefectural Government 
 
บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 
               ประเทศญ่ีปุน มีกฎหมายแมบทส่ิงแวดลอม เพ่ือปกปองสุขภาพของประชาชนและคุณภาพของ
ส่ิงแวดลอมใหคงอยูตลอดไป โดยกฎหมายลูกในเร่ืองของการควบคุมมลภาวะทางอากาศ ซ่ึงเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และรถยนต และกฎหมายลูกควบคุมควันจากทอไอเสียรถยนต เปนกฎหมายวาดวยยานยนต 
              ถึงแม นครโอซากาจะมีโรงงานมากมายและปลอยควันพิษมากกวารถยนต แตเปนการปลอยข้ึน 
ในท่ีสูง แตรถยนตปลอยควันพิษในระดับพ้ืนราบ สงผลตอสุขภาพของประชาชนมากกวา ผูบริหารของนคร     
โอซากา  จึงใหความสําคัญตอการแกไขปญหาจราจรอยางจริงจังในทุกมิติอยางรอบดาน โดยมี ๗ กลยุทธ คือ  
              ๑. สนับสนุนใหประชาชนใชรถยนตรุนใหมท่ีไมปลอยมลพิษ และสอนการบํารุงดูแลรักษารถยนต
เกาใหอยูสภาพดี 
               ๒. กําหนดพ้ืนท่ีและเวลาใหเหมาะสมกับรถยนตในแตละประเภท เชน เวลาเรงดวน จะหาม
รถบรรทุก  เปนตน และจัดการระบบจราจรใหม ใหไหลล่ืนตลอดแนวถนนเสนเดียวกัน 
              ๓. สงเสริมการใชรถยนตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา รอยละ ๕๐ ในป ค.ศ. ๒๐๒๐ 
              ๔. รณรงคการใชรถยนตแบบถูกวิธี ที่ไมใหเกิดควันพิษ 
              ๕. ออกกฎเกณฑใหเอ้ือตอการบริหารจัดการระบบจราจร 
              ๖. จัดสรางถนนวงแหวน เพ่ือจัดระบบการจราจรใหไหลล่ืน 
               ๗. ปรับทัศนคติของประชาชนใหตระหนักถึงผลรายของควันพิษจากรถยนต โดยเผยแพรทางส่ือ
ทุกชองทาง รวมทั้งการจัดเวทีสนทนาของเด็กนักเรียนในทุกระดับ 
              ผลการดําเนินงาน ป 2017 
              - ป ค.ศ. ๑๙๖๕ นครโอซากา มีมลภาวะทางอากาศมาก จนไมสามารถมองเห็นปราสาทโอซากา 
              - แตในป ค.ศ. ๒๐๐๔ สามารถมองเห็นปราสาทโอซากา ไดอยางชัดเจน 
              - ป ค.ศ. ๒๐๑๗ (วันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐) คณะนักศึกษา นปส. รุนท่ี ๖๘ ไดมาศึกษาดูงาน พบวา 
นครโอซากา ปราศจากมลภาวะทางอากาศจากรถยนต ไมมีกล่ิน และไมมีควันจากทอไอเสียรถยนต 
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
               ปจจัยของความสําเร็จท่ีสําคัญ เกิดจากจุดแข็งของประชาชนชาวญ่ีปุน ที่มีวินัย รักษาความ
สะอาด ซ่ือสัตย อดทน และเช่ือฟง/ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบกฎเกณฑของบานเมือง และเช่ือผูนํา 
                ๑ – ๒ วัน ท่ีคณะศึกษา นปส. รุนท่ี ๖๘ อยูในนครโอซากา ไดเห็นบานเมืองที่สะอาด เปน
ระเบียบเรียบรอย บนถนนและในแมนํ้า/ลําคลอง ไมมีขยะใหเห็นเลย สะอาดมาก  ๆ
                ท้ังหมดน้ี เกิดจากการปลูกฝงคานิยมท่ีดีมาต้ังแตวัยเด็กของชาวญ่ีปุน ใหเปนคนที่สามารถอยูได
ดวยตนเอง มีวินัย รักษาความสะอาด ขยัน ซ่ือสัตย อดทน และปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท 
 



๗๘ 

 

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

ณ Shizuoka Prefectural Government 
 
บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 
               จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญ่ีปุน ต้ังอยูบนเกาะฮันชู เปนจังหวัดท่ีเปนที่ต้ังของภูเขาไฟฟูจิ ซ่ึงเปน
ภูเขาไฟท่ีมีช่ือเสียงไปทั่วโลก และเปนสัญญลักษณของประเทศญ่ีปุนดวย นอกจากน้ีจังหวัดชิซูโอกะ ยังมี
ช่ือเสียงของการปลูกชาเขียวที่ดีท่ีสุดในญ่ีปุนดวย  
                  

                จังหวัดชิซูโอกะ มีพ้ืนท่ีตามแนวชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก ดานตะวันตกมีพ้ืนท่ีไปถึงเทือกเขาแอลป
ของญ่ีปุน โดยแบงการปกครองออกเปน ๒๓ เมือง 
               ในการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดชิซูโอกะ แบงออกเปน ๓ ภาค 

 โซนภาคตะวันออก เนนเร่ืองผลิตภัณฑยา 
 โซนภาคกลาง เนนวิทยาศาสตรการอาหาร 
 โซนภาคตะวันตก เนนอิเล็กทรอนิกส 

 

                ซ่ึงในการบริหารจังหวัดชิซูโอกะน้ัน  คณะผูบริหารนําโดยผูวาการจังหวัดชิซูโอกะ ไดเนนเร่ือง
การพัฒนาคนเปนสําคัญ โดยใชสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยตาง  ๆและรวมมือกับประเทศตาง  ๆดวย 
               การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต จะเนนใน ๒ เร่ือง คือ  
               ๑. นวัตกรรมการเกษตรแบบเปด ไดแก เร่ืองพันธุกรรม การตัดตอยีนส เกษตรท่ีใชพ้ืนท่ีนอย           
เกษตรปลอดภัย และการทําสารอาหาร เปนตน  
               ๒. การทําไฟเบอรจากซากพืช และซากสัตว มาทดแทนพลาสติก 
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
                ถึงแมจังหวัดชิซูโอกะ จะมีความกาวหนาในหลายเรื่อง และประชาชนชาวญ่ีปุนเปนพลเมืองท่ีมี
คุณภาพของโลก แตในการพัฒนาก็พบวา จังหวัดชิซูโอกะ ยังมีคนยากจน และความเหล่ือมลํ้าในเร่ืองของ
รายไดอยู เน่ืองจาก คาของชีพสูง จึงทําใหเปนปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชนยากจน 
                 ซ่ึงในชวง ๑๐ ปที่ผานมา เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดชิซูโอกะ ถือวายังไมดีนัก จึงเปนความ
ทาทาย   ของคณะผูบริหาร ท่ีจะตองขับเคล่ือนจังหวัดชิซูโอกะใหมีความกาวหนา เพ่ือนําพาใหประชาชนชาว
ชิซูโอกะ ทุกคนไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน “แบบย่ังยืน” และปลอดคนยากจนในท่ีสุด 
 
 
 

 



๗๙ 

 

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

ณ Tokyo Municipalty, Shinjuku, Tokyo  

 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน  
                มหานครโตเกียว ประเทศญ่ีปุน เปนมหานครใหญแหงหน่ึงของโลก ท่ีมีผูวาการมหานคร เปน

สุภาพสตรี    มีนามวา โคอิเกะ 

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

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

               การจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปค โตเกียว 2020(Tokyo 2020 Olympic and Paralympic 
Games) จะเปนคร้ังแรกของโลกท่ีจัดข้ึนในชวงฤดูรอน(ท่ีผานมาทุกคร้ังจัดในชวงฤดูหนาว) และจัดการ

แขงขันกีฬาโอลิมปค 

คนพิการ ตอเลยใน 2 สัปดาห ซ่ึงท่ีผานมา จะเวนชวงเปนเวลานานมากกวาน้ี 
       Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games คร้ังน้ี จะใชงบประมาณ 150,000 

ลานเยน(ประมาณ 50,000 ลานบาท) ซ่ึงตองรวมกัน 3 สวน คือ จากรัฐบาลกลาง มหานครโตเกียว และ

คณะกรรมการจัดการ Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games  ซ่ึงในขณะน้ียังไมมีความ
ชัดเจนในเร่ืองงบประมาณและการบริหารจัดการ  

                แนวคิดในการจัด Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games  มี 3 ประการ คือ 

1. จัดแลวใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ 

2. ประชาชนชาวญ่ีปุน และคนท้ังโลกเขามามีสวนรวม มีความประทับใจและจดจําไปตลอด 

3. บริหารจัดการเร่ืองเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเภทกีฬา Olympic ท่ีแขงขัน มีท้ังหมด 33 ประเภท และกีฬา Paralympic ท่ีแขงขัน มี
ท้ังหมด 22 ประเภท 

 

 
 

 

 

 

 



๘๐ 

 

       ตราสัญลักษณ Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games  คือ รูปพัดสีนํ้าเงิน 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                อาสาสมัคร ท่ีจะเชิญชวนใหมาชวยงานคร้ังน้ี ประมาณ 90,000 คน ทั้งงานท่ัวไปและงานใน

สนามกีฬา 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ     

     การจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปค โตเกียว 2020 ถือเปนกีฬาของมวลมนุษยชาติ ประเทศญ่ีปุน                    

เปนประเทศท่ีมีความพรอม มีศักยภาพในทุก  ๆดาน และท่ีสําคัญประชาชนชาวญ่ีปุนมีคุณภาพ มีระเบียบ

วินัย มีความซ่ือสัตย บานเมืองมีความเปนระเบียบเรียบรอย ไรมลพิษ และอากาศเย็นสบาย จะสามารถ

จัดการแขงขันกีฬา Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games  ในคร้ังน้ีไดอยางสมบูรณแบบ
และประทับใจชาวโลกอยางแนนอน  

แตมีขอควรระวัง 2 ประการที่ตองเตรียมพรอมรับมือ คือ ปญหาแผนดินไหวแบบรุนแรง/สึนามิ และภัย

จากการโจมตีของเกาหลีเหนอื 
      

 

 

 

 



๘๑ 

 

บทสรุป ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการศึกษาดูงานประเทศญีปุ่น (กป. 6) 

             การศึกษาดูงานประเทศญ่ีปุน ณ เมืองโอซากา เกียวโต ชิซูโอกะ และมหานครโตเกียว ในภาพรวม

ถือวาไดประโยชนเปนอยางมาก ท่ีทําใหไดเห็นและรับรูบานเมืองของประเทศญ่ีปุน ซ่ึงเปนแบบอยางที่ดี  

1. ประชาชน  ในทุกเมืองท่ีพบเห็น ขยัน มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท  

และกฎหมายของบานเมือง มีความตรงตอเวลา และใชเวลาในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ในสถานท่ี
ราชการไมมีการน่ังจับกลุมคุยกัน/กินอาหาร และไมมีมุมอาหารแบบสถานที่ราชการของไทย 

2. ส่ิงแวดลอม ในทุกเมืองมีสภาพแวดลอมที่สะอาดตา เปนระเบียบเรียบรอย บนถนนไมมีขยะ  

ไมมีการต้ังถังขยะบนฟุตบาทริมถนน ในแนนํ้าลําคลองไมมีขยะหรือเศษสวะใด  ๆรถยนตไมปลอยควันพิษ/
ควันดํา เคร่ืองยนตไมมีเสียงดังรําคาญ รถทุกคันสะอาดสะอาน(คนญ่ีปุน ชอบความสะอาด จะไมปลอยใหรถ

สกปรก) มีตนไมและไมดอกที่สวยงามนามอง นาถายภาพ ทุกเมืองนาอยู และมีอากาศเย็นสบาย 

3. การคมนาคม/การจราจร ในทุกเมืองมีการบริหารจัดการการจราจรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ถนนทุกเสน จะไมมีรถจอดริมถนน ไมมีการใชถนนมาทําการคาขาย/ซอมรถ/ทําธุรกิจใด ๆ เหมือนประเทศ

ไทย ถนนทุกเสนจึงมีพ้ืนท่ี 100 % ใหรถว่ิง  รถทุกคันที่ว่ิงเคร่ืองยนตไมมีเสียงดังรําคาญ ไมมีควันพิษ/ควัน

ดําเหมือนประเทศไทย คนญ่ีปุนจะซ้ือรถยนตไดตองมีท่ีจอดท้ังที่บานและท่ีทํางานจึงจะสามารถซ้ือได การได
ใบขับข่ีรถยนตของคนญ่ีปุนถือเปนเร่ืองท่ียากมาก เม่ือไดมาแลวทุกคนจึงตองพยายามรักษาไว โดยไมทําผิด

กฎจราจร 

   การแกไขปญหาจราจร ปญหาควันพิษของเมืองโอซากา ทําไดอยางมีประสิทธิภาพแบบเปน
ข้ันเปนตอน โดยใชผลการศึกษาและการจัดเก็บขอมูลจราจร มีการกําหนดพ้ืนท่ีและเวลาใหรถบรรทุกว่ิง 

รวมทั้งมีการพัฒนารถรุนใหม  ๆท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนหม่ันดูแลรักษา

รถของตนเองใหอยูในสภาพท่ีดี 

     4. การบริหารจัดการ  ในทุกเมืองที่ไปศึกษาดูงานมีการบริหารจัดการที่ดีในเกือบทุก ๆ เร่ือง 

จึงทําใหในภาพรวมของประเทศญ่ีปุน และประชาชนชาวญ่ีปุนมีคุณภาพ ท้ังในเร่ืองการบริหารจัดการการ

ทองเที่ยว การพัฒนาสินคาและบรรจุภัณฑตาง ๆ ที่สวยงาม(เฉพาะเร่ืองหองนํ้า/โถสวม มีการพัฒนาอยาง
มากมาย เปนท่ีถูกใจของทุกคน) มีการใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัด และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  โดย

คํานึงถึงลูกคา สังคม และส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ 

          ในทุกเมืองที่ไดไปศึกษาดูงาน แทบไมเห็นตํารวจบนถนนเลยแมแตคนเดียว ซ่ึงตางจาก
ประเทศไทย ท่ีมีตํารวจตามถนนในเขตเมืองมากมาย แตปญหาตาง ๆ ของเรากลับมีมาก ซ่ึงตางกับประเทศ

ญ่ีปุน บนทองถนนหลายรอยกิโลเมตร จากเมืองโอซากา ไปเกียวโต ไปชิซูโอกะ และไปมหานครโตเกียว ไมได

พบเห็นอุบัติเหตุบนทองถนนเลย 

ทุกอยางในบานเมืองของประเทศญ่ีปุนดําเนินไปแบบอัตโนมัติ ประชาชนทุกคนรูหนาท่ี มีวินัย และไมเอา

เปรียบสังคม บานเมืองของญ่ีปุนจึงนาอยู 



๘๒ 

 

         บทสรุป ปญหาทุกอยางท่ีเกิดข้ึน ลวนเกิดจากมนุษยท้ังส้ิน เหตุท่ีประเทศญ่ีปุนมีบานเมืองที่

นาอยู  ผูคนนารัก เพราะประชาชนมีวินัย ซ่ือสัตย ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด ไมเห็นแกตัว และไมเอา

เปรียบสังคม  

                   ฉะน้ัน การแกไขปญหาและพัฒนาประเทศท่ีย่ังยืน ตองแกท่ีคน โดยตองปลูกฝงคานิยมอันพึง

ประสงคใหแกคนไทยและเด็กไทย ถึงแมจะตองใชเวลา 50 ป หรือ 100 ป ก็ตองทํา เพราะเปนการ
วางรากฐานเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาท่ีตนเหตุอยางแทจริง 

 

 

 

 

 

 

กป.๖ 



๘๓ 

 

 

                         รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ 

                                          กลุมที่ 1 

                                       ประเทศญี่ปุน 

                       ระหวางวันที่ 16 – 22 เมษายน 2560 

                                            โดย 

                                 กลุมปฏิบัติการ (กป.) 7 

 
1. นางวัลภา     เดชากิจไพศาล     พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสกลนคร  

2. นายศุภศิษย  กอเจริญยศ    หัวหนาสํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด  

3. นายสกุล      ดํารงเกียรติกุล    นายอําเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 

4. นายยุทธนา  พิทยานันทกุล    นายอําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม   

5. นายพงศเทพ ประทุมสุวรรณ    นายอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง   

6. นายนพดล    จอมเพชร     นายอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ   

7. นายชัยสิทธิ์  ชัยสัมฤทธ์ิผล      นายอําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ  

8. นายทวี       ไขแกว      โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช  

9. นายวิญู    สิงหเสม     ทองถ่ินจังหวัดยะลา 

10.นายศุภชัย  เอกอุน       ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

       เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

  รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี 68 

               สถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย 

                           พุทธศกัราช 2560 



๘๔ 

 

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

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

 การควบคุมส่ิงแวดลอมในอากาศ ของเมืองโอซากา น้ันจะมีสวนงานท่ีดูแลโดยเฉพาะในดานตาง  ๆของ

ส่ิงแวดลอม การเกษตร การปาไม  การจราจร และประมง  

 มีกฎหมาย และการควบคุมพ้ืนฐานดานส่ิงแวดลอม ๒ แบบ 

 ๑. กฎหมายควบคุมมลภาวะทางอากาศ ในการท่ีจะควบคุมแหลงกําเนิดโดยเฉพาะท่ีโรงงาน และ

รถยนต 

 ๒. การควบคุมการปลอยกาซไนโตรเจนออกไซด(NOx / PM)  เชน การสงเสริมการใชรถยนตประหยัด

การปรับปรุงการขนสงใหมีประสิทธิภาพไมวาจะเปนถนนท่ีเปนเครือขายพรอมวงแหวน ทางดวนและการควบคุม

ความเร็วของรถยนต เปนตน        ก ฎ ห ม า ย 

และการควบคุมท่ีญ่ีปุน มุงเนนท่ีจะปองกันสุขภาพของประชาชน และท่ีอยูอาศัยมีความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอมท่ีดี 

  และในประเทศญ่ีปุนคนจะใหญกวารถ เชน ถาแยกใดไมมีไฟแดงแตเม่ือเห็นคนจะขามถนนรถยนต

จะตองจอดใหคนขามถนนไปกอน อีกท้ังมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังโยไมมีการทุจริต และประชาชน

ท่ัวไปมีการปฏิบัติตาม  

 อีกท้ังเคร่ืองหมายจราจรจะเดนชัดมาก โดยมีการปฏิบัติงานบนถนนจะมีการทํางานดวยความปลอดภัย

เปนไปตามมาตรฐานทุกอยาง เชน ปายเตือนคนทํางาน การสวมใสชุดปฏิบัติงาน เปนตน  

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 จะเห็นวาทางรัฐบาลญ่ีปุน และการปกครองทองถ่ินมีความมุงม่ันและมองความปลอดภัยของประชาชน 

ใหอยูในสภาวะแวดลอมและอากาศท่ีดี มีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง และประชาชนมีการปฏิบัติตามอยาง

เครงครัดมีวินัยดีมาก ดังน้ันอยากเสนอใหประเทศไทยไดมีการปลูกฝงวินัยใหเด็ก  ๆอยางจริงจังโดยอาจจะ

กําหนดใหเปนเกณฑช้ีวัด(KPI) เพ่ือวัดผูบริหารการศึกษาหรือครูประจําช้ันในสถาบันการศึกษาทุกแหง ในสวน

ของสาธารณะน้ันก็ใหบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ซ่ึงอาจจะโอนหนวยงานตํารวจมาอยูท่ีโครงสรางการ

บริหารงานของทองถ่ิน เพ่ือใหการทํางาน/ควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ     



๘๕ 

 

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

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

 จะเนนพัฒนาคน ในสวนของภาคการผลิตจะมีโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการนํา

ผลงานวิจัยมาใชและดําเนินการตอ 

 นวัตรกรรมการเกษตร ในเมืองน้ีจะมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกนอย แตเปาหมายดานผลผลิตจะตองมาก ท้ังน้ี

ไดมีการมองอนาคตในเร่ืองของอาหารจะตองเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังพลาสติกตอไป จะไมจะมีการรณรงคเลิก

ใช แลวหันไปใชวัสดุท่ียอยสลายได 

 ลักษณะท่ีต้ังเปนทะเลดานหนา ภูเขาดานหลัง จึงมีภูมิอากาศท่ีเหมาะกับการปลูกชา ซ่ึงชาเขียวท่ีน่ี

เปนชาท่ีมีรสชาติดีท่ีสุดของญ่ีปุน คนญ่ีปุนเองก็อยากอยูเมืองน้ีเพราะหนาหนาวอากาศไมหนาวมาก หนารอน

ก็ไมรอนมาก ท่ีเมืองน้ีจึงมีธุรกิจเก่ียวกับชาเขียว เชน มี tea museum , มีถนนนํ้าชา , มีการจําหนายชาผง

และใบชา  

 อีกท้ังเมืองน้ีมีภูเขาไฟฟูจี ท่ีสวยงาม เหมาะแกการดําเนินการธุรกิจเก่ียวกับสุขภาพ ทองเท่ียวไรชา 

ซ่ึงเปนจุดสําคัญท่ีจะตองไปชมใหไดหากไปเมืองน้ี ถือเปนจุดเร่ิมตนธุรกิจอีกหลาย  ๆอยางดวยกัน 

ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

 ท่ีเมืองชิซูโอกะน้ี เปนเมืองท่ีดึงเอาศักยภาพของภูมิประเทศของเมืองมาเปนจุดขาย ไมวาจะเปน

สภาพอากาศ ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจี ออกมาเปนจุดเร่ิมตนของธุรกิจ/อุตสาหกรรมไดเปนอยางดีมีการ

ประชาสัมพันธตามส่ือ Internet แตอยางไรก็แลวแต ควรจัดโซนน่ิงในสวนของผลิตภัณฑ เชน โซนสุภาพ 

โซนไรชาเขียว โซนผลิตภัณฑจากชาเขียวเปนตน 

 

 

 

 

 



๘๖ 

 

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

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

 การจัดกีฬาโอลิมปค และพาราริมปค ฤดูรอนในป ๒๐๒๐ ของกรุงโตเกียวนายกรัฐมนตรีของญ่ีปุนเปน

ผูรับมอบธงจากกรุงริโอเดอจานิโอ ประเทศบราซิลดวยตนเองทําใหเห็นภาวะผูนําพรอมความสําเร็จ ท่ีมองเห็น

แลวบางสวนในอนาคต เพราะเขามองวาการจัดคร้ังน้ีจะเปนประวัติศาสตรและตํานานไปตลอดเพ่ือลูกหลานและ

อนาคตของประเทศ  เชน การจัดคร้ังน้ีมีเวลาการจัดพาราลิมปค หลังจากจัดโอลิมปค เพียง ๒ อาทิตย อีกท้ัง

เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจท่ีซบเซาลงต้ังแตป ๑๙๗๖  

 การประชาสัมพันธการจัดคร้ังน้ี มีการจัดจัดอีเวนทมาอยางตอเน่ืองกอนถึงป๒๐๒๐ เชน นํานักกีฬาคน

พิการมาแขงขันกัน ท้ังภายในประเทศและจากประเทศตาง  ๆ

 เน่ืองจากการจัดงานคร้ังน้ีใชงบประมาณจํานวนมาก แตทางผูบริหารกรุงโตเกียวจัดโครงสรางการ

บริหาร โดยมีการจัดการประชุมกันเพ่ือพิจารณาวางานท่ีเกิดข้ึนใหมเปนหนาท่ีของหนวยงานใดก็จะใหหนวยงาน

น้ันรับผิดชอบเร่ืองงบประมาณไป เน่ืองจากหลังกอสรางเสร็จหนวยงานน้ันก็จะเปนผูดูแลตอไป เชน สนามกีฬา

กลางก็จะเปนของรัฐบาลกลาง เปนตน ซ่ึงจะมี ๓ สวนงาน ไดแก รัฐบาล นครโตเกียว และคณะกรรมการ  

 ในสวนของบุคลากรในการอํานวยความสะดวกตาง  ๆเชน แนะนําเสนทาง จะใชอาสาสมัคร ซ่ึงจะไมได

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

 เม่ือการแขงขันส้ินสุดลง ในสวนของท่ีพักนักกีฬาก็จะนําไปใหเชาหรือขาย ในสงนบริเวณรอบ  ๆท่ีเปนท่ี

เปลาก็จะนําไปสรางบานเพ่ือขายใหกับประชาชนตอไป 

ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 

 การจัดงานย่ิงใหญแบบน้ีประเทศญ่ีปุน โดยเฉพาะนครโตเกียวมี โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสมบูรณแบบทุกๆ

ดาน เชน ระบบรถไฟฟา ระบบรถราง ถนน ระบบไฟฟา นํ้าประปา  เทคโนโลยี เปนตน เปนทุนเดิมท่ีดีอยูแลว 

  ผูบริหารจากรัฐบาลกลาง และนครโตเกียวมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือมุงสูเปาหมายความสําเร็จ

ของงานเพ่ือเปนประวัติศสาสตรอยางจริงจัง แตอาสาสมัครท่ีเปนประชาชนญ่ีปุนเองคงตองมีการฝกพูดภาษา

อ่ืน  ๆนอกเหนือจากภาษาญ่ีปุน ต้ังแตเร่ิมตนหลังจากรับสมัครอาสาสมัครไดแลว ตองใชเวลาพอสมควร อีกท้ังอา

สมัครท่ีมาจากเมืองอ่ืนท่ีมาชวยคร้ังน้ีอาจตองเตรียมท่ีพักใหดวย 



๘๗ 

 

บทสรุป ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการศึกษาดูงานประเทศญีปุ่น (กป. 7) 

 

 จากการศึกษาดูงานท่ีประเทศญ่ีปุนในคร้ังน้ีไดรับประโยชนอยางมาก เพราะในลักษณะของรูปรางท่ี

เทาคนไทย แตสภาพภูมิประเทศท่ีเปนเกาะ และอยูนทวีปเอเชีย แตทําไมประเทศญ่ีปุน จึงมีการพัฒนาการใน

หลาย  ๆดานไมนอยไปกวาประเทศมหาอํานาจทวีปอ่ืน จะไดรับคําตอบในดานตาง  ๆดังน้ี 

 คน เปนหัวใจหลักของประเทศญ่ีปุน เพราะมีวินัยมาก  ๆไมวาจะเปนเด็ก หรือผูใหญ 

 คน ยอมรับและปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ ท่ีออกมาบังคับใช 

 คน ดูแลวทํางานเครียด/แขงขันสูง รัฐหรือทองถ่ินควรจัดมีมุมทําลายความเครียดเปนสาธารณะ

มาก  ๆ

 รัฐ/ทองถ่ิน มุงม่ันท่ีจะสรางความปลอดภัยของสภาพแวดลอม ส่ิงแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน และ

มองอนาคตของประเทศเปนสําคัญ โดยคนหาศักยภาพของทองถ่ินออกมาไดอยางดี 

 โครงสรางพ้ืนฐาน ไดวางรากฐานประเทศไดดีมากไมวาจะเปน ถนน รถยนต รถไฟ สนามบิน เปนตน 

 เทคโนโลยี มีการนําผลงานวิจัย นวัตรกรรมใหม  ๆจากมหาวิทยาลัย ออกมาตอยอดเปนผลิตภัณฑ 

สรางความสะดวกสบายใหกับประชาชน เชน หุนยนตทํางานแทนคน เปนตน   

 ขอเสนอแนะอื่นๆ อยากใหหลักสูตรไดนํานักศีกษา นปส. ไดไปกิน นอน กับครอบครัวชาวญ่ีปุน

เหมือนลงพ้ืนท่ีในเมืองไทยดวย  

 

 

 

 

 



๘๘ 

 

 

รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ 

                                         กลุมท่ี 2 

                                      ประเทศญี่ปุน 

                      ระหวางวันที่ 16 – 22 เมษายน 2560 

                                            โดย 

                                กลุมปฏิบัติการ (กป.) 8 

1. นางสาวรัชนี เพชรสม เกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท 

2. นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา หัวหนาสํานักงานจังหวัดกระบี ่

3. นายกลาณรงค ยุติธรรม นายอําเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎรธานี 

4. นายปกรณ กรรณวัลลี นายอําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

5. นายโยธิน ประสงคความดี นายอําเภอแมทา   จังหวัดลําพูน 

6. นายกกชัย  ฉายรัศมีกุล นายอําเภอทาชาง  จังหวัดสิงหบุร ี

7. นายกิติพงษ   แยมมี นายอําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี 

8. นายสัญชัย เตชนิมิตวัช ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  และระบบขอมูล  กรมการปกครอง 

9. นายพิชัย เสริมสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธาน ี

10. นายนรินทร ประทวนชัย ผูอํานวยการสวนประสานโครงการระราชดําริและ 

  กิจการพิเศษ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี 68 

สถาบันดาํรงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย    

พุทธศักราช  2560 



๘๙ 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 1 (กป. 8) 
ศึกษาดูงานที่ ศูนยบริหารจัดการภัยพิบัติจังหวัด Hyogo ประเทศญี่ปุน 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

 ประเทศญ่ีปุน เปนประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากภาคพิบัติตาง  ๆเชน แผนดินไหว ดินถลม 

พายุ ไตฝุน ทอนาโด ฝนตกหนักในฤดูฝนในทองถ่ิน นํ้าทวมจากคล่ืนกระแสนํ้า ภูเขาไฟระเบิด การติดเช้ือ

จากโรคบางชนิด ตลอดจนเกิดจากอุบัติเหตุขนาดใหญ เปนตน 

 ในป ค.ศ. 1995 ไดเกิดแผนดินไหว ช่ือวา”Hanshin-Awaji” เม่ือเวลา 05.46 am. ของ

วันท่ี 17 มกราคม 1995 ศูนยกลางของแผนดินไหวอยูตอนเหนือของเกาะ Awaji ทางใตของเมือง Hyogo 

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

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

% ของ GDP เมือง Hyogo) โดยมีศูนยบริหารจัดการภยัพิบัติ Hyogo เปนหนวยงานรับผิดชอบในการวางแผนและบริหาร 

มาตรการในการฟนฟ ู

วิสัยทัศน : สรางสังคมที่รื่นรมย ทําใหประชาชนและสังคมอยูรวมกันกับธรรมชาติ 

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  นายกรัฐมนตรี ผานสภาศูนยบริหารจัดการภัยพิบัติ 

ระดับจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด เชน จังหวัด Hyogo โดยการประชุมคณะกรรมการภัยพิบัติ

จังหวัดท่ีไดรับการแตงต้ัง 

ระดับเทศบาล นายกเทศบาลของเมือง คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมือง 

ประชาชน แผนการจัดการภัยพิบัติชองชุมชน  

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 การแกไขปญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติจะตองมีขอมูลสถิติของภัยตางๆท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนํามา

ศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดตลอดจนชวงเวลา เพ่ือหาทางปองกัน หากไมสามารถปองกันภัยที่จะเกิดข้ืนได ก็

จะตองศึกษาและเรียนรูวาจะอยูกับภัยธรรมชาติน้ันอยางไร อยางเชนท่ีคนญ่ีปุน ประสบกับปญหาภัยพิบัติ

ตลอดเวลา แตก็ไมยอทอที่จะเผชิญกับภัยตาง  ๆ ส่ิงหน่ึงท่ีไดจากการศึกษาดูงานคือ ประชาชนของประเทศ

ญ่ีปุนมีระเบียบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด เม่ือเกิดภัยพิบัติก็จะบรรเทาความเสียหายใหไดรับผลกระทบ

นอยท่ีสุด  

 

 

 

 

 

 

  



๙๑ 

 

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

บทวิเคราะหขอมูลจากการดูงาน 

๑) จังหวัดชิซึโอกะ เปนจังหวัดท่ีประชาชนมีรายไดตอหัวสูงเปนลําดับ ๓ ของประเทศญ่ีปุน มี GDP 

ประมาณ 186.4 billion US dollars  

๒) จังหวัดชิซึโอกะ เปนจังหวัดที่มีความพรอมท้ังทางดานอุตสาหกรรม(เปนแหลงผลิตมอเตอรไซด 

เปยโน ที่มากท่ีสุดในประเทศญ่ีปุน)  ดานการทองเท่ียว(มีโรงแรมแบบเรียวกังภูเขาไฟฟูจิซ่ึงไดข้ึนทะเบียน
พ้ืนที่โดยรอบเปนมรดกโลก)  และดานการเกษตร ปาไม และประมง ( เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ
ของประเทศญ่ีปุน คือ ชาเขียว เมลอน ไมดอก เปนตน นอกจากน้ันเปนแหลงจับปลาที่มากท่ีสุดในประเทศ) 

 ๓) นโยบายที่เนนในสวนของเอเชียตะวันออก คือ การสงเสริมใหมีการเพ่ิมข้ึนของนักทองเท่ียว การ

เพ่ิมข้ึนทางเศรษฐกิจ(สินคาและการลงทุน) และการสงเสริมในเร่ืองของการและเปล่ียนดานการศึกษาและ

วัฒนธรรม โดยมีคูคาที่สําคัญคือ จีน เกาหลี มองโกเลีย ไตหวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต และ สหรัฐอเมริกา 

 ๔) นโยบายดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัดชิซึโอกะ มี ๓ ดาน คือ 

  (๑) Pharma Valley Project ทําใหชิซึโอกะเปนศูนยกลางดานยา โดยจะสงเสริมไปใน

ระดับ World class ท้ังน้ีจะเนนทั้งทางดานวิจัย และพัฒนาจากการผลิตยาท่ีใชเพ่ือการรักษาเปนยาใน

ลักษณะท่ีชวยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปาหมายคือจะทําใหผลิตยาและเคร่ืองมือทางการแพทยเปนอันดับหน่ึง

ของประเทศ ท้ังน้ีจะมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสงเสริมใหเกิดการเพ่ิมข้ึนของผูผลิตรายใหม/เกิด

ผลิตภัณฑใหมๆ 

  (๒) Food Science Hills Project เน่ืองจากจังหวัดน้ีเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ 

ดังน้ันจึงสนับสนุนใหมีการวิจัยหลาย ๆดานเชน ในเร่ืองของอาหาร (GABA) เคร่ืองสําอาง อาหารสัตวเปนตน  

  (๓) Photon Valley Project ทําเปนhubในการวิจัยดานพลังงานของแสงท่ีมีการเคล่ือนท่ี

โดยมีการวิจัยเคร่ืองมือนําทางสําหรับกลองที่ใชในการผาตัด เปนตน 

 

 

 



๙๒ 

 

 ๕) ทิศทางการพัฒนาในอนาคต 

  (๑) AOI (Agri Open Innovation Project) สรางศูนยวิจัยทางดานการเกษตรเพ่ือการ

พัฒนาใหเกิดพันธุใหม  ๆ ที่หลากหลาย โดยมุงไปท่ีการพัฒนาธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (รัฐบาลสนับสนุน

เงินทุน) นอกจากน้ียังมีการรวบรวมขอมูลการคิดคนใหม  ๆ การสงเสริมใหเกิดการวิจัยและพัฒนากิจกรรม

ใหม  ๆของ บริษัทเอกชนดวย 

  (๒) Fujinokuni CNF Project การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม  ๆท่ีเนนการใชเสนใยจาก

ตนไมผลิตเปนสินคานาโน มีนํ้าหนักเบา เปนตน 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 ในการพัฒนาของจังหวัดวาเร่ิมจากส่ิงที่มีกอนและทําไปเปนข้ันตอนของการพัฒนา มุงเนนการ

พัฒนาจุดที่สําคัญ  ๆไมไดพัฒนาทุกอยางพรอม  ๆกัน การพัฒนาพิจารณาจากจุดแข็งท่ีตนเองมี วิเคราะหส่ิง

ตาง  ๆรอบ  ๆแลวจึงวางรูปแบบของการพัฒนา นอกจากน้ันในการทําวิจัย รัฐบาลไดสนับสนุนในทุกเร่ือง  ๆ

เชน จัดต้ังสถาบันเพ่ือการพัฒนาอยางเปนทางการ สนับสนุนเงินทุนสําหรับผูประกอบการรายใหมทําใหเกิด 

Startup ข้ึนมาก โดยรัฐบาลไดเนนในเร่ืองของการวิจัยทางดานตลาดดวย เพ่ือเปนชองทางสําหรับ

ผูประกอบการรายใหม  ๆ 

  



๙๓ 

 

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

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

ประเทศญ่ีปุนประสบปญหา เปนสังคมที่มีผูสูงอายุเปนจํานวนมาก แตโดยเฉล่ียแลวจะมี

ขอมูลวาผูสูงอายุเหลาน้ันจะเปนคนไขติดเตียงประมาณ ๑๐ ป จากขอมูลพบวาประมาณ ๖๐ % ของคนญ่ีปุน

เปนโรคที่มีสาเหตุเน่ืองมาจากการใชชีวิตประจําวัน ซ่ึงเปนภาระคาใชจายของภาครัฐประมาณปละ ๘.๙ ลาน

ลานเยน  ดังน้ันกระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนญ่ีปุนใหดีย่ิงข้ึน ซ่ึงมองวา

เปนส่ิงที่สําคัญกวาการท่ีมีอายุยืนยาวแตเจ็บปวย ชวยตัวเองไมได จึงไดคิดโครงการ Smart Life Project ข้ึน โดย

รวมมือกันในภาคสวนตาง  ๆท้ังกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เปนหนวยงาน

หลักในการดําเนินการ และไดชักชวนใหหนวยงานตาง   ๆท้ังภาครัฐและเอกชนเขามารวมโครงการ 

Smart Life Project มีเร่ืองท่ีสนับสนุนคนเพ่ือใหมีสุขภาพดี ๔ ประการคือ 

(๑) Smart walk คือการสนับสนุนใหมีการเดินมากข้ึน กลาวคือ ปจจุบัน ผูชายญ่ีปุนเดินประมาณ ๗,๗๘๘ 

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

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

การรณรงคใหลงรถกอนถึงที่ทํางานแลวเดินออกกําลังกายมาเปนตน 

(๒) Smart Eat เพ่ิมการรับประทานผักอยางนอยวันละ ๗๐ กรัม 

(๓) Smart Breath รณรงคเลิกสูบบุหรี่ เน่ืองจากภัยจากการสูบบุหร่ีสงผลอยางรุนแรงถึงผูที่อยู

ใกลเคียงดวย (Second smoke)  

(๔) Smart check การตรวจสุขภาพเปนประจํา เพ่ือใหรูถึงสุขภาพของตนเอง หากพบปญหา

สุขภาพจะไดรักษาไวอยางทันทวงที 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ประเทศไทยควรนําแนวคิดของโครงการ Smart life project น้ีไปปรับใชกับประเทศไทย 

เน่ืองจากประเทศไทย เร่ิมเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว อีกท้ังโครงการ Smart Life เปนโครงการที่ไมไดสลับซับซอน

และใชงบประมาณมากแตอยางใด โดยกระทรวงสาธารณสุขและกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ความเปนหนวยงานหลักในการขับเคล่ือนโครงการ Smart Life น้ี เพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุของประเทศ

ไทย และสรางสังคมท่ีมีคุณภาพที่ดีใหกับผูสูงอายุในอนาคตตอไป 
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บทสรุป ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการศึกษาดูงานประเทศญีปุ่น (กป. 8) 

โอซากา เกียวโต ชิซูโอกะ และโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

 นักศึกษาไดรับทราบบริบทของประเทศญ่ีปุนในดานประชากร สภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ 

สังคมและส่ิงแวดลอมยุทธศาสตรเชิงพ้ืนท่ี ตลอดจนปญหาสําคัญของพ้ืนที่ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

แผนกินไหวท่ีรุนแรง กรณีเมือง Hyogo ในป 1995 จากประสบการณและการเรียนรูจากภัยขนาดใหญ 

นําไปสูการวางโครงสรางในการรับมือกับภัยขนาดใหญ มีการจัดต้ังศูนย Union of Kansai Government 

การวางโครงสรางทางการบริหาร โดยเฉพาะเมืองโอซากา มีการต้ังศูนยบริหารจัดการภัยพิบัติของเมือง 

Hyogo ซ่ึงเปนศูนยในการเฝาระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในการเตรียมความพรอมลวงหนาเพ่ือรับมือการบูร

ณาการความรวมมือของหนวยงานท่ีเก่ียวของ การจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ของชุมชน การฟนฟู เพ่ือ

กลับคืนสูสภาวะปกติใหเร็วท่ีสุด มีการออกแบบโครงสรางอาคารสถานที่ที่สามารถรับแรงส่ันสะเทือนของ

แผนดินไหวขนาดใหญ การเตรียมความพรอมของเช้ือเพลิง วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือที่พรอมตลอดเวลา การ

อบรมใหความรูกับเจาหนาท่ีในการชวยเหลือ กูภัยชวยชีวิต และพ้ืนฟู การใหความรูกับประชาชน มีการ

จัดทําแผนรับมือภัยพิบัติ รวมถึงการฝกซอมอยางเปนระบบ ซ่ึงประเทศไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับภัย

พิบัติสามารถนําไปเปนแนวทางปรับใชกับพ้ืนที่ ที่มีความเส่ียงกับภัยธรรมชาติในดานตาง  ๆ 

 เมืองชิซูโอกะ เปนเมืองที่มีศักยภาพโดดเดนเน่ืองจากมีสภาพธรรมชาติสวยงามเปนท่ีต้ังของภูเขาไฟฟูจิ 

ซ่ึงมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียวทั่วโลก มีจุดเดนในดานการเกษตร โดยเฉพาะผลไมพืชผัก รวมถึงการประมง เมือง

ชิซูโอกะ จึงไดวางยุทธศาสตรใน 3 ดาน ภายใตจุดแข็งและเปาหมายท่ีจะกําหนดทิศทางการพัฒนาไปสูอนาคต ไดแก  1) การ

เปนผูนําดานเวชภัณฑ โดยกําหนดพ้ืนท่ีดานตะวันตกของเมืองเปนฐานการผลิต   2) การแปรรูปดานผลิตภัณฑทางการเกษตร 

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

กําหนดพ้ืนที่ดานตะวันตกของเมืองเปนฐานการพัฒนา  นอกจากน้ียังมีการสงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจ ชุมชน SME และ 

Startup โดยมีหนวยงานของรัฐบาลมีสวนในการสนับสนุนดานการใหคําปรึกษา ใหขอมูล ขอแนะนํา และสนับสนุนเงินทุน 

เพ่ือใหเกิดธุรกิจใหม  ๆ เติบโตเกิดข้ึนไดอยางม่ันคง จะเห็นไดวาผูนําของเมืองชิซูโอกะ เปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนด

ยุทธศาสตรเชิงพ้ืนท่ี ภายใตจุดแข็งและศักยภาพของเมือง ประชาชนมีความเช่ือม่ันตอผูนํา ซ่ึงไดมีการบริหารราชการมาอยาง

ตอเน่ือง ประชาชนยินดีและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายของเมือง  

 การศึกษาดูงานเก่ียวกับ Productivity and Health Promotion In Work Places ณ 

Ministry of Health , Labour and Welfare Tokyo ไดรับทราบปญหาการเจ็บปวยของประชาชนในวัย

ทํางาน ท่ีสงผลตอสมรรถนะในการปฏิบัติงานของภาครัฐและเอกชน ท่ีตองสูญเสียและรับภาระคาใชจายใน

การดูแลรักษาสุขภาพ รัฐบาลจึงไดเห็นชอบแนวคิดภายใตมาตรการ Health Japan 21” ซ่ึงมี 5 มาตรการ
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หลัก ไดแก การสงเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน การปองกันการเกิดโรคท่ีไมติดตอเร้ือรัง การดูแลรักษา

สุขภาพและการพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีดี กิจกรรมหลักท่ีสงเสริมใหประชาชนปฏิบัติ เชน การควบคุมการ

บริโภคอาหาร โดยเพ่ิมผักผลไมในแตละม้ือ การงดสูบบุหร่ี การตรวจสุขภาพประจําป การสงเสริมใหคนออก

กําลังกาย การเคล่ือนไหวเพ่ิมมากข้ึนในสถานที่ทํางาน โดยมีการรณรงคและสงเสริมภายใต Logo ใน

หนวยงานภาครัฐและเอกชน  ซ่ึงหนวยงานภาครัฐของไทยสามารถนําวิธีคิดและแนวทางปฏิบัติมาปรับใชใน

การสงเสริมสุขภาพของประชาชนและบุคลากรในองคกรภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของการทํางานและลด

โรคภัยไขเจ็บ และคาใชจายจากการรักษาพยาบาล  

 การศึกษาดูงาน ณ Tokyo Metropolitan Government เน่ืองจากรัฐบาลญ่ีปุน ไดรับเปน

เจาภาพในการจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปค 2020 ซ่ึงไดมอบหมายใหมหานครโตเกียว เปนเจาภาพหลัก โดย

รัฐบาลเปนผูสนับสนุน ซ่ึงไดรับทราบถึงการเตรียมงานโดยในเบ้ืองตนมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด

แผนงานตามข้ันตอนและระยะเวลา เชน ดานการกอสรางหมูบานนักกีฬา การวางโครงขายสนามจัดการ

แขงขันท่ีกระจายตัวไปยังเมืองตาง  ๆ โดยรอบ การวางโครงสรางทางการบริหาร โดยมีคณะกรรมการระดับ

ตาง  ๆ การแสวงหาความรวมมือ โดยเฉพาะอาสาสมัครประชาชนจํานวน 90,000 คน รวมถึงการวาง

โครงขายคมนาคม ซ่ึงไดมีการส่ือสารประชาสัมพันธ เพ่ือสรางการมีสวนรวมของประชาชนเปนเจาภาพ

รวมกัน ซ่ึงยังคงมีปญหาในดานงบประมาณ จะตองของรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากรัฐบาล 

 จากขอสรุปการศึกษาดูงานในประเด็นดานตาง  ๆน้ันมีปจจัยหลักแหงความสําเร็จที่สําคัญคือ 

ประชาชนมีพ้ืนฐานของระเบียบวินัย ในการดําเนินชีวิต มีความละเอียดรอบครอบ มุงม่ัน เปนนักคิด นัก

วางแผนพัฒนา โดยเฉพาะเร่ืองสําคัญที่เปนประโยชนตอประชาชนและบริการสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี มีส่ิงอํานวยความสะดวก ปลอดภัย จนกลายเปนวัฒนธรรมของคนญ่ีปุนที่เปนจุดแข็งใน

ความสําเร็จของการขับเคล่ือนการพัฒนาดานตาง  ๆ โดยใหความสําคัญของประชาชนเปนศูนยกลางของการ

พัฒนา  

 

 

 

 



๙๖ 

 

 

รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ 

                                      กลุมท่ี 2 

                                    ประเทศญี่ปุน 

                    ระหวางวันท่ี 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     นาคสวัสดิ ์           นายอําเภอทุงเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย 

5. วาที่ ร.ต.พยุงศักย สุวรรณโณ  นายอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

6. นายสินาทร         โอเอ่ียม           นายอําเภอเกาเล้ียว จังหวัดนครสวรรค 

7. วาที่ ร.ต.สมชาย   เรืองจันทร นายอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี 

8. นายสมพร  กาญจนนิรันดร           โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี 

9. นายเทพสุ  บวรโชติดารา           ผูอํานวยการกองขาวกรองทางการเงิน 

 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี 68 

สถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศักราช 2560 

 



๙๗ 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 1 (กป. 9) 
                               Disaster Management 
บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

มาตรการเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินของจังหวัดเฮียวโงะ 2017 สํานักวางแผนโครงการบริหารจัดการ

ภัยพิบัต ิ(Disaster Management Project Planning Bureau) 

รัฐบาลจังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo Prefectural Government) 

   ประเทศญ่ีปุน เปนอีกประเทศหน่ึงท่ีไดรับผลกระทบแผนดินไหวท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของเปลือก

โลกเชน การเกิดเหตุการณสึนามิ ซ่ึงเกิดจากการเคล่ือนท่ีตัวของเปลือกโลกใตมหาสมุทรทรุดลงชนกับเปลือก

โลกบนฝงบริเวณนานนํ้าใกลชายฝงญ่ีปุน เม่ือเกิดการส่ันสะเทือน จากการเคล่ือนท่ีทําใหเกิดแผนดินไหว

รุนแรงใกลบริเวณที่เปลือกโลกเคล่ือนที่ชนกัน (intersect) การเกิดแผนดินไหว ซ่ึงจุดเหนือศูนยกลาง

แผนดินไหว (epicenter) อยูบนฝงความเสียหายจากพายุลมและนํ้าทวม ไตฝุน ฝนตกหนัก ฤดูฝน ทอรนาโด

สงผลทําใหเกิดนํ้าลนตล่ิงของแมนํ้า แผนดินถลม คล่ืนยักษภัยจากภูเขาไฟระเบิดพายุหิมะ กรณีท่ีจําเปนตอง

มีการจัดการความเส่ียง ไดแก โรคระบาดติดเช้ือ การคุมครองพลเรือนอุบัติเหตุท่ีเกิดความเสียหายมากการ

แพรระบาดเช้ือโรคของสัตว ในสวนของการฟนฟูจากเหตุแผนดินไหวในเขตฮันชิง-อาวาจิ (Hanshin-waji)น้ัน 

สรุปได ดังน้ี 

                   กระบวนการฟนฟูเปนอยางไร 

              แผนฟนฟูหลังเหตุแผนดินไหวคร้ังใหญท่ีเขตฮันชิง-อาวาจิ รัฐบาลญ่ีปุนไดสนับสนุนแผนฟนฟู ซ่ึง

รวมกันจัดทําโดยชุมชน 

              วิสัยทัศน: สรางชุมชนรวมกัน เพ่ือใหระหวางผูคนและผูคน ผูคนกับธรรมชาติ และผูคนกับสังคม

ไดอยูรวมกัน 

               หลักการ: การฟนฟูอยางสรางสรรค 

               แผนดําเนินการ: เร่ิมป 1995 และมีเปาหมายวาจะเสร็จส้ินป 2005 

               งบประมาณโครงการและรายจายอ่ืนในการฟนฟู โดยมีการวางแผนไว 17 พันลานเยน (660 

โครงการ) แตไดมีการใชจายจริง ใชจายจริง:16.3 พันลานเยน (1,358 โครงการ 
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             ความคืบหนาผลการฟนฟ ู

              จํานวนประชากรของพื้นที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติแมวาจํานวนประชากรในเขตพ้ืนที่จะ

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

แผนดินไหว คิดเปนเวลาประมาณ 6 ปหลังเกิดเหตุแผนดินไหว 

o เศรษฐกิจและอัตราการจางงานในเขตไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

-  ในป 2006  ผลผลิตมวลรวม (gross product) ฟนคืนกลับเทากอนแผนดินไหว 

-  อัตราการเติบโตจากน้ันเทียบจากทั่วประเทศ ยังถือวาอยูในระดับตํ่า 

ระบบจัดการภัยพิบัติญ่ีปุน (1) 

ระดับชาติ นายกรัฐมนตรี 

- สภาจัดการภัยพิบัติกลาง 
- องคกรภาครัฐที่ไดรับมอบหมาย และหนวยงานภาคประชาสังคม 

 (สรางและสนับสนุนปฏิบัติการตามแผนจัดการภัยพิบัติพ้ืนฐาน) 

ระดับจังหวัด (เฮียวโงะ) ผูวาการจังหวัดเฮียวโงะ 

การประชุมวาดวยการลดความเส่ียงภัยพิบัติของเฮียวโงะ 

สรางและสนับสนุนปฏิบัติการตามแผนจัดการภัยพิบัติ 

องคกรภาครัฐที่ไดรับมอบหมาย 

หนวยงานภาคประชาสังคม 

ระดับเทศบาล นายกเทศมนตรีเมืองและหมูบาน 

สภาจัดการภัยพิบัติระดับเทศบาล 

ระดับประชาชน สรางแผนการจัดการภัยพิบัติชุมชน และสนับสนุนปฏิบัติการ 

ในสวนของระบบจัดการความเส่ียงและสถานการณฉุกเฉิน 

               ระบบตอบสนองเบื้องตน ภายใน 24 ช่ัวโมง 

o ศูนยมาตรการรับมือสถานการณฉุกเฉิน(Emergency Measure Center) 

- โครงสรางและส่ิงปลูกสรางสามารถทนแรงส่ันสะเทือนได 7 ริกเตอร 

- ประกอบดวยช้ันใตดิน 1 ช้ันและบนดิน 5 ช้ันมีพ้ืนที่ใชสอยรวม 4,951.25 ตารางเมตร 
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- มีที่ทําการสํานักงานใหญกรณีเกิดสถานการณฉุกเฉิน ศูนยอํานวยการ ศูนยประสานงาน 

ศูนยจัดการดานอ่ืน  ๆ

o ที่พักอาศัยสําหรับสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Accomodation) 

-  เมืองน้ีมีอาคารท่ีพัก 4 แหง สําหรับ 77 ครอบครัว (3 แหงเดินถึงใน 5 นาที อีกแหง

เดินถึงใน 30 นาที) 

o ระบบลดความเส่ียงภัยพิบัตฟินิกส 

รวบรวมขอมูลภัยพิบัติ, เจาของรวม, พยากรณความเสียหาย, คาดการณความเพียงพอ

ของอาหารส่ิงของเคร่ืองใชที่จําเปน รวมถึงการเกิดแผนดินไหว อากาศ ขอมูลนํ้าทวม 

ขอมูลทางภูมิศาสตร 

o การจัดการภัยพิบัติเพลิงไหม 

เฮลิคอปเตอร 3 ลํา (2 ลําเตรียมความพรอมตลอดเวลา) และส่ือทีวี 

o เครือขายส่ือสารดาวเทียม 

o เครือขายลดความเส่ียงภัยพิบัติจังหวัดเฮียวโงะ 

o ทีมรับมือและกูภัยเม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉินจังหวัดเฮียวโงะจะมีการสงทีมบุคลากร

ที่มีความรูและประสบการณลงพ้ืนที่เม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉิน 

 การเตรียมการกอนภัยพิบัติ 1 

o ศูนยปองกันภัยพิบัติวงกวาง 

 การเตรียมการกอนภัยพิบัติ 2 

o จัดต้ังฐานจัดการภัยพิบัติวงกวาง 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งสหภาพแหงรัฐบาลคันไซ เพื่อสนับสนุนความรวมมืออยางกวางขวาง 

 จุดมุงหมายการจัดตั้งเพื่อกระจายอํานาจอํานวยการอยางทั่วถึงทั้งภูมิภาคคันไซ

และทําหนาที่เปนสํานักงานสาขาสําหรับรัฐบาลญ่ีปุน 

 ความเปนมาธันวาคม 2010 จังหวัดตาง  ๆในภูมิภาคคันไซ รวมตัวและจัดต้ัง

องคกรแหงแรกในญ่ีปุนท่ีรวมทุกจังหวัดเขาไวดวยกันตอมา ในป 2012 เมืองตาง  ๆที่ไดรับแตงต้ังจากรัฐบาล

ญ่ีปุนเขารวมเพ่ิมเติม และองคกรดําเนินงานโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแกปญหาระดับภูมิภาคและในป 2015 

จังหวัดนาระเขารวม 

การปฏิบัติการในระดับภูมิภาคในการดําเนินโครงการในพ้ืนท่ี 4 แหงเม่ือสหภาพ

เร่ิมดําเนินการจะมีการจัดการสถานการณฉุกเฉินการทองเท่ียวและวัฒนธรรมอุตสาหกรรมดานสาธารณสุข

ดานส่ิงแวดลอมดานการฝกอบรมและดานการทดสอบและรับรองคุณสมบัติ 
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                     กําหนดมาตรการแกปญหาสําหรับทุกจังหวัดโดยสหภาพประกอบดวย บทบาท

ของแตละจังหวัดในระดับภูมิภาคการสงเสริมมาตรการดานพลังงานโครงการขยายเขตพิเศษการสงเสริม

นวัตกรรมและการถายโอนอํานาจและภารกิจของรัฐบาล 

ในสวนของมาตรการอ่ืนๆประกอบดวย  

การซอมสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Drills) 

พื้นที ่ เมืองตาง  ๆท่ีอาจเกิดภัยสึนามิ(15 เมืองเล็กและใหญ) 
รายละเอียด ความรวมมือรับมือสถานการณฉุกเฉินสําหรับผูอาศัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของใน

เกาะอาวาจิ และพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดภัยสึนามิ หรือกรณี Nankai ท่ีอาจเกิดแผนดินไหว
คร้ังใหญ 

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

 แผนซ้อมสําหรับการสนับสนุนวงกว้าง (Map Drills for Wide-area 

Support) 

ได้มีการจัดทาํแผนซ้อมรับมือ ตามแผนลดความเสี� ยงภัยพิบัติ/จัดการภยัพิบัติแห่งภูมิภาคคนัไซ และ

แนวทางให้และรับการสนับสนุนแห่งภูมิภาคคนัไซ จงัหวดัและเมืองที�ได้รับมอบหมายจากสหภาพแห่ง

ภูมิภาคคนัไซเขา้ร่วมเพื�อดูว่าแผนการซ้อมนั�นไดผ้ลในสถานการณ์จริงตามแนวทางที�ให้ไวห้รือไม่ อย่างไร 

 การฟื� นฟูโดยองค์กรจัดการภัยพบิัติเอกชน 

หลังเกิดเหตุแผนดินไหวท่ีเมืองฮันชิน-อาวาจิ รัฐบาลจังหวัดเฮียวโงะไดชวยพัฒนาองคกร

ภาคเอกชน และอยางนอย 95% ของประชาชนท่ีอาศัยในเมืองไดรับการจัดระเบียบ นอกจากน้ี องคกร

เหลาน้ีไดรวมมือกับเมืองเล็กใหญเพ่ือดําเนินการใหความชวยเหลือดานตาง  ๆตามแผนเพ่ือการฟนฟู  

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษากรณีเกิดภัยพิบัติแผนดินไหวที่ประเทศญ่ีปุน มีขอเสนอแนะที่สําคัญที่ควรนํามาปรับใช

กับประเทศไทยเพ่ือใหการรับมือกับภัยพิบัติแผนดินไหวมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังน้ี 
1. ในการบริการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ กอนการเกิดภัยพิบัติควรมีการฝกซอมการใช

อุปกรณในภาวะฉุกเฉิน การหนีภัย การปฏิบัติตัวท่ีถูกวิธีเพ่ือเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ, ในชวงระหวางการเกิด
ภัยพิบัติ ผูประสบภัยตองสามารถชวยเหลือตัวเองใหมีชีวิตอยูรอดไดอยางนอย 72 ช่ัวโมง กอนท่ีความ
ชวยเหลือจากภายนอกจะเขาไปถึง 

รวมทั้งการใหความชวยเหลือจากทางราชการและภาคเอกชนอยางเปนระบบในชวงหลังจากเกิดภัย
พิบัติ เพ่ือใหสามารถกลับคืนสูภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว และสามารถตอบสนองตอความตองการ ตลอดจน
ความเดือดรอนของผูประสบภัยไดอยางตรงจุด 
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2. การจัดต้ังศูนยปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Operation Center :ECO) อยาง
ถาวร เพ่ือเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติดวยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เน่ืองจากประเทศไทยยังไมมีการ
จัดต้ังศูนยปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินอยางถาวร 

ในอดีตเม่ือเกิดภัยพิบัติข้ึน ไมวาจะเปนนํ้าทวม ดินโคนถลม ฝนแลง พายุถลม รัฐบาลไทยจะจัดต้ัง
ศูนยปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินข้ึนมาเฉพาะกิจ ซ่ึงเปนการดําเนินงานภายใตกํากับดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือแกปญหาที่เกิดข้ึนเปนกรณี  ๆไป ดังน้ันศูนยฯดังกลาวจึงไมมีเคร่ืองมือท่ีทันสมัยใน
การบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดข้ึน 

นอกจากน้ีประเทศไทยควรมีระบบเตือนภัยพ้ืนฐานลวงหนาที่ทันตอเหตุการณ เช่ือถือได และเขาถึง
ประชาชนทุกคนในพ้ืนท่ี ไดแก ระบบเตือนภัยลวงหนา SMS ผานระบบมือถือทุกเครือขาย เปนตน 

3. การจัดต้ังศูนยเรียนรูการปองกันภัยพิบัติ (Disaster Prevention Experience -leaning 
Facility) เพ่ือใหประชาชนทั่วไปไดเรียนรูถึงข้ันตอนวิธีการจัดการภัยพิบัติ เพ่ือใหสามารถเอาชีวิตรอดไดเม่ือ
เกิดภัยพิบัติจริง ซ่ึงเปนการลดความสูญเสียชีวิต และยังเปนการเพ่ิมทักษะใหประชาชนสามารถชวยเหลือ
ตัวเองกอน แทนที่จะรอความชวยเหลือจากภายนอกท่ีอาจลาชาและไมทันการณ 

4. การเปดหลักสูตรสอนวิธีการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติในโรงเรียน ต้ังแตระดับประถมข้ึน
ไปในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็กซ่ึงถือเปนอนาคตของชาติไดรูวิธีการปฏิบัติตัวเม่ือ
เกิดเหตุภัยพิบัติและสามารถเอาชีวิตรอดไดดวยตัวเอง 

5. สนับสนุนการใชพลังงานทางเลือกอยางจริงจังและตอเน่ืองในทุกระดับโดยเฉพาะในระดับชุมชน 
เพ่ือใหคนในชุมชนไดเรียนรูการผลิตและการใชพลังงานท่ีสามารถผลิตไดเองในพ้ืนที่ เชน พลังงานแสงอาทิตย 
และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมรับมือกรณีเกิดการขาดแคลนพลังงานไฟฟา รวมท้ังควรสนับสนุนใหมีการ
จัดต้ังศูนยเรียนรูเพ่ือสงเสริมเยาวชนของชาติใหเรียนรูการใชพลังงานทางเลือกและผานการฝกปฏิบัติใน
สถานท่ีจริง 

6. ในกรณีที่ส่ิงปลูกสรางท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน หรือสะพาน ไดรับผลกระทบจากภัย
พิบัติจนมีความเสียหายมากและไมสามารถใชสัญจรและขนสงส่ิงของได ควรมีการนําแนวทางการเปนหุนสวน
ระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) มาประยุกตใชเพ่ือใหการกอสราง
ดําเนินการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากการนําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยของเอกชนมาใชในการ
กอสราง 

โดยในญ่ีปุนหลังจากเหตุการณสึนามิสามารถสรางสะพานช่ัวคราว Great Kansen Bridge ภายใน
เวลาเพียง 61 วัน เร็วกวากําหนด 2 เดือน จากความรวมมือของภาครัฐและเอกชน ทําใหการเขาไปฟนฟู
พ้ืนที่และใหความชวยเหลือผูประสบภัยทําไดงายข้ึน 

7. วางแผนการสรางเมืองรูปแบบใหม (Future City) โดยเนน 3 สวนคือ การเปนเมืองที่เปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม เอ้ืออํานวยตอการเขาสูสังคมผูสูงอายุ และการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ 
โดยในประเทศญ่ีปุนมีการนําแนวคิดทั้ง 3 ขอน้ีไปใชในการพัฒนาเมืองฮิงะชิมัตสึชิมะ และเมืองนะโตะริ โดย
ในการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองท่ีเตรียมพรอมรับมือการเกิดภัยพิบัติ ไดแก การยายเมืองใหมข้ึนไปบนที่สูง 
การสนับสนุนใหแตละชุมชนพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตยท่ีรองรับการขาดแคลนพลังงานเน่ืองจาก
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เหตุการณภัยพิบัติ ตลอดจนการผลิตอาหารสํารองในยามฉุกเฉิน ซ่ึงจะตองมีการศึกษาเทคนิคการพัฒนาการ
ผลิตอาหารใหมีคุณภาพ โภชนาการสูง และสามารถเก็บไวไดในระยะเวลานาน ซ่ึงอาหารประเภทน้ีนอกจาก
สามารถเก็บไวใชในกรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน ยังเปนท่ีตองการของตลาดตางประเทศซ่ึงสามารถพัฒนาตอยอดไปสู
การสงออกสินคาไดอีกดวย 
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ขอมูลจากการศึกษาดูงานเร่ืองที่ 2 (กป. 9) 
                                 Business Startup Promotion 
 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

จากการรวมตัวกันเปนประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

SMEs ใน ประเทศไทยจําเปนตองมีการเตรียม ความพรอม และปรับตัวในการดําเนิน ธุรกิจใหมีความเปน

สากล (SMEs Internationalization) เพ่ือเขาสูตลาด ตางประเทศ ทั้งดานการบริหารจัดการ แรงงาน การ

ลงทุนในตางประเทศ การเปดสาขา การหาตัวแทน และ หุนสวนในตางประเทศ ตลอดจน การแสวงหาแหลง

วัตถุดิบเพ่ือให สามารถแขงขันในตลาดโลกได อยางย่ังยืง 

ภาครัฐบาลตองกําหนดนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวของกับ SMEs ใหมีความเหมาะสม และเปน

แนวทางปฏิบัติให SMEs ไทยสามารถดําเนินธุรกิจรวมกับนานาชาติได เพ่ือใหเกิดการมุงสูความเปนสากล

หรือ SMEs Internationalization ไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยควรผลการศึกษาวิเคราะหกฎหมาย 

นโยบาย และมาตรการที่เก่ียวของกับ SMEs ของประเทศญ่ีปุนที่นาสนใจ และสามารถนํามาประยุกตใชกับ 

SMEs ไทยใหมี ความเหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังน้ี  

1 .ดานภาษีอากร ประเทศไทยควรนําแนวทางของประเทศอังกฤษ มาเปนตนแบบในการใหสิทธิ

พิเศษทางภาษีอากรแก SMEs โดยกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการยกเวนการเก็บภาษี เงินไดนิติบุคคล 

ซ่ึงเปนการชวยเพ่ิมศักยภาพ ในการดําเนิน ธุรกิจในระยะแรกใหแก SMEs ของไทย และยังเปนการเพ่ิม

เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ นอกจากน้ีประเทศไทยควรนําตนแบบนโยบายการหักลดหยอนภาษีอากรของ

ประเทศญ่ีปุน มาปรับใชเปนมาตรการเสริมกับนโยบายการยกเวนภาษีอากรตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม อันจะ

เปนการสงเสริม SMEs ใหมีโอกาสและศักยภาพในการดําเนินธุรกิจมากย่ิงข้ึน 

2. การจัดตั้งศูนยบริการขององคกรสงเสริม SMEs ในเมืองตาง  ๆปจจัยที่ถือวามีความสําคัญอยาง

ย่ิงในการสงเสริม และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คือการมี หนวยงานกลางท่ีมีภารกิจในการ

ดูแลวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมโดยตรง ทําหนาท่ีนํานโยบายในการพัฒนา SMEs มาดําเนินการ

ในทางปฏิบัติ และเปนหนวยงานท่ีดําเนินการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือใหเกิดการขยายการใหบริการตาง  ๆตลอดจนความชวยเหลือแก SMEs อยางท่ัวถึงท้ังประเทศ นอกจากน้ี 

ควรใหความชวยเหลือและพัฒนา SMEs ตามความตองการในแตละทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนาที่ตรงความ

ตองการและสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยเห็นวาประเทศไทยควรมีหนวยงานกลางต้ังอยูท่ีกรุงเทพมหานคร 

และมีหนวยงานสาขายอยอยูในตางจังหวัดเพ่ือใหการสงเสริม SMEs กระจายอยางทั่วถึงท้ังประเทศ และควร

มีการจัดต้ังศูนยอบรมดานตางๆ รวมทั้งการใหคําปรึกษาในแตละสาขาเพ่ิมเติม โดยอีกทางเลือกหน่ึงคือการ
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รวมมือกับมหาวิทยาลัยตาง  ๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาน้ันๆ ในการชวยจัดฝกอบรม และใหคําปรึกษาแก 

SMEs 

3. ดานสงเสริมงานวิจัยและพัฒนา สําหรับประเทศไทยแมวามีหนวยงานท่ีชวยเหลือและใหการ

สนับสนุนดานการทําวิจั และพัฒนาอยูเปนจํานวนมาก เชน ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ และศูนยวิจัยตางๆ ในมหาวิทยาลัย เปนตน แตประเทศไทยควรมีการ

จัดทําเปนโครงการใหญท่ีมีลักษณะเปนศูนยกลาง โดยประกอบดวยหนวยงานรวมหลายหนวยงานท่ี

ดําเนินการเปนไปในระบบเดียวกัน ตลอดจนมีการกําหนดโครงการที่เนนเฉพาะไปที่การพัฒนาและวิจัยแลว ก็

จะเปนการสรางผลลัพธท่ีเปนรูปธรรมมากกวาการสงเสริมการพัฒนาและวิจัยแบบไมมีการรวมศูนย อันจะทํา

ใหนโยบายดานการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาของไทยไมโดดเดนและไดผลมากเทาท่ีควร ดังน้ัน หากเปนไป

ไดควรมีหนวยงานกลางจาก ภาครัฐบาลท่ีดําเนินการจัดทําโครงการข้ึน พรอมท้ังจัดสรรทุนสนับสนุนและเปน

ผูประสานงานกับหนวยงาน องคกร และสถาบันวิจัยตาง  ๆใหเขารวมในโครงการที่จัดทําดังกลาว เพ่ือใหเกิด

การพัฒนาที่มีลักษณะเปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ และสรางใหเกิดผลลัพธท่ีเปนประโยชนกับ 

SMEs ตลอดจนเกิดการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยประเทศไทยควรจะพิจารณาการสงเสริมให SMEs ได

เล็งเห็นความสําคัญและมีโอกาสในการใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนากับการผลิตสินคาหรือบริการ

ใหมๆ ท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงหรือ นวัตกรรมใหมๆ ดวยการสรางแรงจูงใจจากการเพ่ิมสัดสวนในการหัก

คาใชจายของ SMEs ท่ีใชไปกับการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงจะเปน มาตรการกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนา

ย่ิงข้ึน เพราะนอกจากจะเกิดประโยชนแกผูประกอบการในการสรางผลิตภัณฑใหม เขาสูตลาดแลวยังเปนการ

ชวยยกระดับการพัฒนาประเทศอีกดวย 

4. การบมเพาะธุรกิจ สําหรับประเทศไทยไดดําเนินการดังกลาวคือ มีการจัดต้ังหนวยงานกลางท่ีมี

ความเช่ียวชาญเฉพาะเพ่ือเปนแหลงรวบรวมความรูและทําหนาท่ี ดูแลใหเกิดการบมเพาะ การสงเสริม และ

การพัฒนา SMEs ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจน ใหความชวยเหลือโดยการใหคําแนะนําในการดําเนิน 

ธุรกิจแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การจัดต้ังศูนยบมเพาะข้ึนในมหาวิทยาลัย ตาง  ๆเช่ือมโยงกับ

หนวยงานที่มีหนาท่ีและ ความเช่ียวชาญเฉพาะในการดําเนินการสงเสริม และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม เชน ดาน Entrepreneurship และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ นโยบายดาน SMEs เชน สํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ท้ังน้ี เพ่ือใหการบมเพาะผูประกอบการในแตละปเปนไป

ตาม แผนแมบท แผนปฏิบัติการ รวมถึงใหสอดคลองกับธุรกิจแตละประเภท (Sector) ทิศทางหลักของ 

ประเทศ (Priority) และระบบเศรษฐกิจในภาพรวม โดยหากมีการรวมมือกันระหวาง SMEs และ

สถาบันการศึกษาตาง  ๆก็จะเปนผลใหการ            บมเพาะวิสาหกิจน้ันมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน โดยควรเนน

นโยบายในการสรางธุรกิจใหมหรือท่ีเรียกวา “โครงการ Biz-Start-ups” เพ่ือกระตุนใหเกิดกิจกรรมใหม  ๆ

ทางเศรษฐกิจ โดยประกอบดวยการจัดต้ังศูนยบมเพาะธุรกิจ ท้ังในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางๆ การมี
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หลักสูตรสําหรับการเร่ิมตนธุรกิจ (Start-Up Course) เพ่ือใหความรูแกผูที่ตองการเปนเจาของกิจการ และ

การมีชมรมผูประกอบการ (Entrepreneur Club) เพ่ือเปนการขยายขอบเขตของมาตรการสรางธุรกิจใหม

ดวยการใชเครือขายเดียวกันทั้งสามโครงการ คือ การรวมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางๆ ทําให

โอกาสในการพัฒนา ศักยภาพผูประกอบการใหมและธุรกิจใหมมีจํานวน และประสิทธิผลมากข้ึน 

5. ธุรกิจสีเขียว การทําธุรกิจสีเขียว หรือ Go Green น้ันเปนนโยบายใหมท่ีหลายประเทศทั่วโลกให

ความสนใจ โดยเนนที่การออกนโยบายสนับสนุนรณรงคใหลดและประหยัดการใชพลังงาน การดําเนินธุรกิจท่ี

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากย่ิงข้ึน ซ่ึงประเทศญ่ีปุนมีมาตรการชัดเจนและเปนรูปธรรมในการสนับสนุนการทํา

ธุรกิจสีเขียว โดยใชมาตรการทางภาษีเขามาเปนส่ิงกระตุนใหมีการคํานึงถึงการใชพลังงานและรักษา

ส่ิงแวดลอม โดยการใหหักคาเส่ือมในอัตราพิเศษรอยละ 30 หรือผูเสียภาษีจะเลือกที่จะไดภาษีคืนรอยละ 7 

ก็ได เปนตน สําหรับประเทศไทยไดดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) โดยกระทรวง

อุตสาหกรรม เพ่ือใหสถานประกอบการทั่วประเทศใสใจในการดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และมี

การพัฒนาอยางตอเน่ือง สูการเปน “อุตสาหกรรมสีเขียว” และมีสิทธิประโยชนตางๆ ใหเม่ือสามารถดําเนิน

ไดตามเง่ือนไข อาทิ การยกเวน คาธรรมเนียมรายป การยกเวนอากร การยกเวนภาษี เปนตน 

6. การพัฒนาดานเทคนิค / นวัตกรรมใหม ประเทศไทยมีหนวยงานท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน 

ที่ทําหนาที่ในการคนควาและนําเทคนิคนวัตกรรมใหมๆ มาใช แตสําหรับ SMEs แลวยังไมไดมีการนํา

เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม  ๆมาใชมากเทาที่ควร ดังน้ัน จึงควรนํามาตรการสงเสริม SMEs ดานการนํา

เทคโนโลยี และมาประยุกตใช โดยมีการสนับสนุนทางดานการเงินในรูปแบบการใหบัตรกํานัลและการใหเงิน

สนับสนุนการ วิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมใหม ตลอดจนการสรางใหเยาวชนคนรุนใหมที่มีความคิดสรางสรรค 

และแปลกใหม ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมใหมของ SMEs และมีโครงการนํานักศึกษาท่ีจบ

การศึกษาเขามาฝกงานกับบริษัทท่ีตองการขยายการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดานนวัตกรรม และ

ความสามารถในการทําการคาพาณิชย ซ่ึงนักศึกษา ที่เขารวมโครงการตองจบการศึกษาในดานท่ีเก่ียวของกับ 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม การออกแบบ และการตลาด โดย MSI (Ministry of Science and 

Innovation) ทั้งน้ี เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของ SMEs และสงเสริมใหนักศึกษาตลอดจน

เยาวชนไดมีโอกาสในการปฏิบัติ งานจริงและรูจักการใชความคิดสรางสรรคท่ีมีเพ่ือสราง ใหเกิดนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีใหมแกประเทศชาติ  
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

สําหรับในดานของ SMEs Internationalization หรือการนําพา SMEs สูระดับสากลอยางมี

มาตรฐาน ท้ังในลักษณะของการต้ังรับคูแขงท่ีจะเขามาแขงขัน ภายในประเทศหรือการรุกสูตลาดตางประเทศ 

ทั้งในภาคการคา การผลิต และการลงทุน เพ่ือเตรียมพรอม ในการแขงขันกับคูแขงทั้งภายในประเทศและ 

นอกประเทศ 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 

ต้ังแต เร่ิมตนทําธุรกิจ สําหรับ SMEs ที่มีศักยภาพปกติ ท่ีตองการความม่ันใจในการดําเนินธุรกิจและ ไมเส่ียง

จนเกินไป และเหมาะสมกับตลาดภายในประเทศมากกวา ซ่ึงภาครัฐบาลควรใหการสนับสนุนอยางคอยเปน

คอยไปและเปน ข้ันตอน โดยสามารถแบงออกไดเปน 9 ข้ัน ตอน โดยเร่ิมจากการชวยเหลือในการต้ังตน 

ธุรกิจและการทําแผนธุรกิจ (Business Start-up) ตามดวยการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ 

(Entrepreneurship) การพัฒนาผลิตภัณฑ การสรางแบรนดและการทําการตลาด (Branding & Marketing) 

การชวยใหเขาถึงแหลงเงินทุน (Financial Support) จากน้ันจึงเขาสูข้ันตอนการ ลงมือปฏิบัติ เขาสูตลาด

และการขายจริงในระดับ ทองถ่ิน (Local Market) จนกระท่ังกาวสูการขาย ในระดับประเทศ (Domestic 

Market) จนเปน ที่ยอมรับ จากน้ันจึงเปนการเตรียมความพรอม ในการเขาสูตลาดตางประเทศ (Born 

Global) ทั้งดานการบริหารจัดการ แรงงาน การลงทุน ในตางประเทศ ดวยการหาคูคาในตางประเทศ หรือ

การศึกษาตลาดผูบริโภคในตางประเทศ เพ่ือ ดําเนินการคาขายในตางประเทศดวยตนเอง 

2. โมเดล SMEs Internationalization: New Track Model แสดงกระบวนการ ผลักดัน SMEs ท่ี

มีศักยภาพทางธุรกิจและผูประกอบการ โดยเร่ิมตนคิดธุรกิจ จากนวัตกรรมหรือความคิดสรางสรรคที่แตกตาง

จากคูแขงขัน ซ่ึงเปนนวัตกรรม ท่ีมีความตองการอยูในตลาดท้ังในและตางประเทศ นอกจากน้ี ผูประกอบการ

ควรมี ศักยภาพในดานความรูหรือประสบการณที่เก่ียวกับตลาดตางประเทศพอสมควร SMEs เหลาน้ีสามารถ

ขามข้ันตอนตามกระบวนการปกติไดหลายข้ันตอน โดยสามารถรวบรัดข้ันตอนในการกาวสู SMEs 

Internationalization ไดโดย แบงออกเปน 4 ข้ันตอน  

2.1 การชวยเหลือการต้ังตนธุรกิจและการทําแผนธุรกิจ (Business Start-up) ภาครัฐบาลมีการ 

จัดต้ังหนวยงานพิเศษเพ่ือดูแล SMEs กลุมพิเศษน้ีโดยเฉพาะ เพ่ือใหคําแนะนําหรืออบรมในดาน การเขียน

แผนธุรกิจ การจดทะเบียนบริษัท การวางแผนดานภาษี การวางแผนการผลิตสินคา เปนตน ทั้งน้ี SMEs ที่จะ

สามารถเขาสูระบบ New Track Model ไดจะตองผานการพิจารณาจาก คณะกรรมการ 4 ดาน ไดแก 

ศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technological Capability) ศักยภาพท่ีจะเจริญเติบโตในตลาดท้ัง

ในและตางประเทศ (Growth Capability) ศักยภาพ ความรูความสามารถของเจาของบริษัทเอง (CEO’s 

Capability) ความม่ันคงทางดานการเงิน (Financial Stability) นอกจากน้ี อาจผานการพิจารณาตาม
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กระบวนการ หรือผานการประกวด ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดย SMEs ที่ผานการคัดเลือกจะเขาสู

กระบวนการสนับสนุนของรัฐบาล แบบเขมขนและรวดเร็วท้ัง 4 ดาน ไมวาจะเปนการใหคําปรึกษา การ

อบรม หรือการศึกษาดูงานตางประเทศ SMEs จะไดรับการดูแลเปนพิเศษในเร่ืองการจดสิทธิบัตรในประเทศ

และตางประเทศ เน่ืองจากเปนสินคา ท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาเก่ียวของ 

2.2 การเขาสูตลาดตางประเทศ (Born Global) SMEs เหลาน้ีสามารถขามข้ันเขาสูกระบวน- การ

กาวสูตลาดตางประเทศ โดยอาจเปดตลาดในประเทศไปพรอมๆ กัน โดยการหาคูคาในตางประเทศ เชน ผูจัด

จําหนายหรือรานคาใหญ  ๆในตางประเทศ ท้ังน้ีอาจเกิดจากการสงเสริมของภาครัฐดวยการจัด กิจกรรมจับคู

ทางการคา (Business Matching) การสนับสนุนจัดแสดงสินคาภายในประเทศและตางประเทศ (Trade 

Fair) หรือการหาชองทางการขายพิเศษท่ีเฉพาะสําหรับสินคาประเภทน้ันๆ ท้ังน้ี ในระหวางที่ทําการ โปรโมท

สินคาใหเปนที่รูจักภายในประเทศ ก็ทําการสงออกไปยังตางประเทศดวย (Domestic Promotion & 

Export) นอกจากน้ีควรสรางระบบการบริหารงานภายในบริษัทใหดีเปนระบบ (Strengthen Internal 

Company) และเสริมสรางศักยภาพทางการแขงขันเตรียมความพรอมใหกับบริษัทในการกาวสูตลาด 

ตางประเทศ (Strengthen Global Competitiveness)  

2.3 การบรรลุเปาหมายดวยการเติบโตของธุรกิจอยางย่ังยืน (Reach the Target by Enterprise 

Growth) การรักษาตลาดในประเทศและตางประเทศใหม่ันคง ทํากิจกรรมทางการตลาด การรักษา ยอดขาย 

การเพ่ิมชองทางการขาย การรักษาฐานลูกคาเกาดวยการสรางความสัมพันธ (CRM) รวมถึงการ ทําการตลาด

เพ่ือสังคม (CSR) จะชวยใหเกิดความม่ันคงเติบโตของธุรกิจไดอยางย่ังยืน 

2.4 การเกิดผลกระทบตอเน่ืองในระดับประเทศ (Snow Ball Effects) ไดแก อัตราการจางงานของ 

ประเทศที่เพ่ิมข้ึน (Employment Increase) อัตราการลงทุนของประเทศเพ่ิมข้ึน (Investment Increase) 

อัตราการบริโภคภายในประเทศเพ่ิมข้ึน (Consumption Increase) และตามมาดวยการเติบโตของเศรษฐกิจ 

มวลรวมของประเทศ (GDP Growth) 

ทั้งน้ี หากมีการนําแนวคิดท่ีประสบความสําเร็จของประเทศตนแบบมาประยุกตใชกับ SMEs ไทย ได

อยางเหมาะสมแลว จะเปนผลให SMEs ไทยสามารถเติบโตไดอยางม่ันคง และพัฒนาศักยภาพของ ตนเองข้ึน

ถึงระดับท่ีแขงขันได ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม 

หรือ สสว. ในฐานะที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายสงเสริมสนับสนุน ผูประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดยอมในประเทศไทย ก็ตองเปนหนวยงานหลักมีหนาท่ีรับผิดชอบ ในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทย

อยางครบวงจร เพ่ือให SMEs ไทยสามารถเติบโตได อยางสมดุลและย่ังยืนและเปนพลังขับเคล่ือนหลักของ

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 ของงบประมาณทั้งหมด 
ทําใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ และกระทรวงส่ิงแวดลอม ไดคิดโครงการ
เพ่ือลดคาใชจายการดูแลประชาชน, เพ่ิมอายุขัยเฉล่ียของชาวญ่ีปุน และลดระยะเวลาในการเปนผูปวยติด
เตียงในชวงสุดทายของชีวิต ดังน้ี 

 
ภาพรวมของ "Health Japan 21" (Second Term) 

- นโยบายสุขภาพข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการสงเสริมสุขภาพสาธารณะฉบับสมบูรณ (ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ พ.ศ. 2546) จัดทําข้ึนตามพระราชบัญญัติการสงเสริมสุขภาพ
เพ่ือปรับปรุงการสงเสริมสุขภาพแหงชาติต้ังแตป 2556 ถึง พ.ศ. 2565 

- ในระยะแรกของ "Health Japan 21" (2000-2012) เปาหมายเฉพาะไดรับการกําหนดโดย
ประกาศของอธิบดีกรมบริการสุขภาพ อยางไรก็ตามในระยะท่ีสองเพ่ือเปนการหนุนประสิทธิผลของ
นโยบายเหลาน้ีจะมีการจัดต้ังข้ึนตามประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและ
สวัสดิการ 

แนวทางข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 
1. การยืดอายุขัยและลดความเหล่ือมลํ้าดานสุขภาพ 

- เปนเปาหมายสูงสุดท่ีควรตระหนักถึงโดยการปรับปรุงนิสัยการดําเนินชีวิตและการพัฒนา
สภาพแวดลอมทางสังคมท่ีดี 

- รัฐบาลแหงชาติจะสงเสริมมาตรการปองกันโรควิถีชีวิตที่ครอบคลุมและดําเนินการโครงการ
ตางๆที่สนับสนุนพ้ืนท่ีตาง เๆชนการดูแลทางการแพทยและการดูแลระยะยาว  

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

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานและโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง 
- รัฐบาลแหงชาติจะสงเสริมการประสานงานดานการรักษาพยาบาลและดําเนินการตรวจ

สุขภาพและแนวทางท่ีเฉพาะเจาะจงนอกเหนือจากการสงเสริมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ี
เปนประโยชนตอสุขภาพ เชน อาหารที่เหมาะสม การออกกําลังกายในระดับปานกลาง และ
การเลิกสูบบุหร่ี และการสรางสภาพแวดลอมทางสังคมที่ดี 

 
 



๑๐๙ 

 

3. การบํารุงรักษาและปรับปรุงฟงกช่ันท่ีจําเปนสําหรับการมีสวนรวมในชีวิตทางสังคม 
- สงเสริมสุขภาพ "ของจิตใจ" "สุขภาพของคนรุนตอไป" และ "สุขภาพของผูสูงอายุ" ท่ี

เหมาะสมกับแตละข้ันตอนชีวิตเพ่ือมุงสูชีวิตท่ีเปนอิสระในชีวิตประจําวัน 
- รัฐบาลแหงชาติจะสงเสริมการปรับปรุงมาตรการดานสุขภาพจิตมาตรการเพ่ือสงเสริม

สุขภาพของหญิงต้ังครรภและเด็กและการปองกันและสนับสนุนการดูแลระยะยาว 
4. การพัฒนาสภาพแวดลอมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนและคุมครองสุขภาพ 

- การพัฒนาและส่ิงแวดลอมที่สนับสนุนและปกปองสุขภาพของบุคคลรวมท้ังบุคคลท่ีมีปญหา
ในการรักษาชีวิตที่ปราศจากความกดดันและความเครียดจากเวลาเปนสังคมโดยรวม 

- รัฐบาลแหงชาติจะสงเสริมการใหขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย บริษัท และ 
บริษัท อ่ืน  ๆท่ีสมัครใจใชมาตรการเพ่ือสงเสริมสุขภาพและประเมินมาตรการท่ีเก่ียวของ 

5. การปรับปรุงนิสัยการดําเนินชีวิตและสภาพแวดลอมทางสังคมที่เก่ียวของกับโภชนาการและอาหาร
การออกกําลังกายและการออกกําลังกายสวนที่เหลือการด่ืมสุราการสูบบุหร่ีและสุขภาพฟนและชอง
ปาก 

- เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขางตนรัฐบาลแหงชาติจะปรับปรุงนิสัยการดําเนินชีวิตแตละแบบ
รวมถึงการเขาใจลักษณะปญหาสุขภาพและอ่ืน  ๆของกลุมเปาหมาย 

6. กระตุนใหทุกภาคสวน เชน กลุมบริษัท, กลุมองคการ และกลุมสวนราชการทองถ่ิน เขามามีสวนรวม
ในโครงการน้ี และจัดใหมีการประกวดและใหรางวัลกับหนวยงานตนแบบ (Best Practice) และกลุม
บริษัทหรือหนวยงานที่ไดรับรางวัล จะไดรับการยอมรับและการอุดหนุนจากประชาชนชาวญ่ีปุนเพ่ิม
มากข้ึน รวมถึงเปนทางเลือกสําหรับหนุมสาววัยทํางาน ท่ีอยากรวมทํางานเปนอันดับตนๆกับบริษัท
เหลาน้ี 

 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. การจูงใจประชาชนใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กอใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
2. การมีคระกรรมการวางแผนและประเมินผลการทํางานชวยกอใหเกิดการบริการแบบธรรมาภิบาล 
3. การเผยแพรนโยบายสงเสริมสุขภาพตอประชาชนโดยอาศัยส่ือตาง  ๆหลากหลาย เพ่ือใหประชาชน

เขาถึงไดงาย 
4. การบูรณาการสงเสริมสุขภาพใหหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยเปนส่ิงสําคัญและจําเปนอยางย่ิง 
5. ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ใหความรวมมือทุกข้ันตอนของการพัฒนาเสริมสรางความ

เขมแข็งของการพัฒนา 
6. การเสริมสรางคานิยมการอนุรักษส่ิงแวดลอมสําหรับทุกคนและทุกสถานที่เปนแบบอยางท่ีดี 
7. การเสริมสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครองในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน กอใหเกิดการแกไข

ปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
8. ควรใหความสําคัญในการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 



๑๑๐ 

 

9. ควรสงเสริมการพัฒนาที่นําธรรมชาติบัดมาใชในการสรางเสริมสุขภาพ 
10. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกท้ังในชุมชน ในโรงพยาบาล และในโรงเรียนหรือสถาบันที่เก่ียวของ 
11. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการสงเสริมสุขภาพระหวางประเทศไทยและประเทศญ่ีปุน 
12. ควรมีการศึกษารูปแบบการปองกันอุบัติภัยจากการจราจรของประเทศญ่ีปุน โดยเฉพาะการ

เสริมสรางจิตสํานึกของบุคคลและโครงสรางของถนน 
13. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาจิตสํานึกในการจัดการส่ิงแวดลอมของประเทศญ่ีปุนเพ่ือประยุกตใชใน

ประเทศไทย 
14. ควรศึกษาการบริหารจัดการศูนยดูแลผูสูงอายุ 
15. ควรศึกษาระบบการนํานโยบายการสงเสริมสุขภาพไปสูการปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

บทสรุป ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการศึกษาดูงานประเทศญีปุ่น (กป. 9) 

โอซากา เกียวโต ชิซูโอกะ และโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

 
ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศท่ีไดมีการพัฒนาอยางกาวไกลในการเสริมสรางสุขภาพทั้งในโรงพยาบาล 

โรงเรียนและชุมชน ท้ังน้ีประเทศญ่ีปุน เปนประเทศที่พัฒนาแลว และมีความพรอมทั้งทางดานบุคลากร 
ทรัพยากร และงบประมาณ มีการปลูกจิตสํานึกในการสรางเสริมสุขภาพอยางตอเน่ือง ครอบคลุมมีการ
ประเมินผล เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแกไขและพัฒนาอยางตอเน่ือง ทําใหประชากรญ่ีปุน เปนประชากรท่ีมี
อายุยืนท่ีสุดในโลก มีความปลอดภัยสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดี การนําแนวคิดการพัฒนาจากประเทศญ่ีปุนหลาย  ๆ
ดานมาพัฒนาประเทศไทย เปนส่ิงสําคัญและจําเปนอยางย่ิง ท้ังการพัฒนาแบบการพัฒนาจิตสํานึกเพ่ือการ
สรางเสริมสุขภาพการพัฒนาส่ิงแวดลอม และการสงเสริมการเขาถึงขอมูล ขาวสารดานสุขภาพและการ
บริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพมีประสิทธิภาพเปนส่ิงสําคัญและจําเปนอยางย่ิง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 

 

 

                         รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ 

                                          กลุมที่ 2 

                                       ประเทศญี่ปุน 

                       ระหวางวันที่ 16 – 22 เมษายน 2560 

                                            โดย 

                                 กลุมปฏิบัติการ (กป.) 10 

 
๑. พญ.วายุพา   วงศวิกรม   นายแพทยเชี่ยวชาญ กรมการแพทย  

กระทรวงสาธารณสุข 

๒. นายอํานาจ    ชูทอง   ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน ศอ.บต.  

๓. นายธนิต       สุภาแสน   นายอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

๔. นายสมปราชญ  ปราบสงคราม   นายอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

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 

 

  รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนท่ี 68 

               สถาบันดํารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย 

                           พุทธศกัราช 2560 

 



๑๑๓ 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเรื่องที่ 1 (กป. 10) 
                                     Disaster Management 
 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

 ญ่ีปุน ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติตาง  ๆ มากมาย ท้ังแผนดินไหว ดินถลม ไตฝุน พายุ    

ทอนาโด ฝนตก นํ้าทวมจากคล่ืนกระแสนํ้า ภูเขาไฟระเบิด การติดเช้ือโรค และอุบัติเหตุขนาดใหญ เปนตน 

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

อยูตอนเหนือของเกาะ Awaji ทางใตของเมือง Hyogo ขนาดความแรงของแผนดินไหว 7.3 Richer          

มีผูเสียชีวิต 6,437 คน บานเรือนเสียหายท้ังหลัง 249 หลัง คิดเปนมูลคาความเสียหาย 100 ลานดอนลา  

             ญ่ีปุน มีแผนงาน และโครงการ 660 โครงการ งบประมาณ 17 ลานลานเยน 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 การแกไขปญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติ ตองมีขอมูลสถิติของภัยท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนํามาศึกษา

และปองกัน  ซ่ึงประชาชนชาวญ่ีปุนมีระเบียบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๔ 

 

ขอมูลจากการศึกษาดูงานเรื่องที่ 2 (กป. 10) 
                                 Business Startup Promotion 

 
บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

        เมืองShizuoka ที่ไปดูงาน เปนเมืองท่ีอยูระหวาง เกียวโต และโตเกียว มีจุดเดนของเมือง     
ที่จะไมใหเปนแคเมืองทางผาน คือ ผูวาราชการจังหวัดมาจากการเลือกต้ัง อยูวาระ 4 ป ไดถึง 3 วาระ ทําให
การพัฒนาเมือง โครงการตางๆทําไดอยางตอเน่ือง ผูวาราชการจังหวัดคนปจจุบัน อยูวาระท่ี2 เปนนักพัฒนา
เมือง โดยหยิบเอาจุดเดนในทองถ่ินที่มีมาตอยอด R&D โดยโครงการในการทดลอง คนควา พัฒนา  

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

         นอกจากน้ันยังมีความงามจากภูเขาไฟฟูจิ ที่ดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางเขามาชมธรรมชาติ
และความสวยงาม รวมถึงวัฒนธรรมประเพณี การชงชา อาบนํ้าแร ซ่ึงสรางมูลคาของสินคาในแตละทองถ่ิน
น้ัน  ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 

 

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

        จากการ ศึกษาดูงานท่ีกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศ
ญ่ีปุน ในหัวขอ Introduction of "Smart  Life Project"  Health Service Devision, Health Service 
Bureau Ministry of Health, Labour and Welfare  สังคมญ่ีปุนสูงอายุ เปอรเซ็นตการตายจากโรคไม
ติดตอ (NCDs) ขอมูลป 2013 คิดเปน 57% ใชเงินในการรักษากลุมโรคพวกน้ี 8.9 trillion yen คิดเปน 
1/3 ของคาใชจายทั้งหมด28.3 trillion yen  
 

          กระทรวงสาธารณสุข ประเทศญ่ีปุน ใหความสําคัญกับQuality of Life 
Expectancy  (คุณภาพชีวิตของการอยู) มากกวา Life expectacy (การมีชีวิตท่ียืนยาว) 
Life expextancy ของประชากรญ่ีปุน ชาย : หญิง = 71.19 : 74.21 

Quality of Life Expectancy ของประชากรญ่ีปุน   ชาย :หญิง = 79 : 86  
                    จะเห็นไดวา ผูชายมีอายุส้ันกวาผูหญิง และ คุณภาพของการมีชีวิตอยูนอยกวาผูหญิง  
 

                     Health Japan 21 ( 2000-2012 ) เปนโครงการที่รวมกันทางภาครัฐ เอกชน องคกร
ตาง  ๆมหาวิทยาลัย ในการทําใหมีชีวิตที่มีคุณภาพและสุขภาพที่ดี 
 

                    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 โดยเร่ิมโครงการ 8 มีนาคม 2017  

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

Proper Diet โดยเพ่ิมการทานผัก จาก 283 กรัม (2013) เปน 350 กรัม (2022) 



๑๑๖ 

 

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 
โดยสรุปสถานการณดานสาธารณสุขในประเทศญ่ีปุนก็ไมคอยแตกตางจากประเทศไทย การปองกัน

เปนนโยบาย การรักษาเปนหนาท่ี รวมถึงนโยบายหมอครอบครัว 6,500 คน ใน 13 เขตสุขภาพ และ รพ.
สต. เขมแข็ง ใหความสําคัญกับ อสม.  

สังคมไทยจะกาวสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) ป 2568  หมายถึง สังคมที่มี
ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปที่อยูจริงในพ้ืนท่ีตอประชากรทุกชวงอายุในพ้ืนท่ีเดียวกัน ในอัตราเทากับหรือ
มากกวารอยละ 20 ข้ึนไป หรือมีประชากรอายุ 65 ปข้ึนไปที่อยูจริงในพ้ืนท่ีตอประชากรทุกชวงอายุในพ้ืนท่ี
เดียวกัน ในอัตราเทากับหรือมากกวารอยละ 14 ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

 

บทสรุป ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการศึกษาดูงานประเทศญีปุ่น (กป. 10) 

โอซากา เกียวโต ชิซูโอกะ และโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

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

         อยางไรก็แลวแต การบริหารจัดการคนกลุมใหญใหเขาระเบียบ วินัย และถูกใจทุก  ๆคน     
ก็เปนเร่ืองท่ีทาทาย หลักสูตร นปส. รุนตอ  ๆไปมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 

 

สวนท่ี 3 ประมวลภาพจากการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุน 

ดูงานเร่ือง  Traffic and water Pollution management of Osaka                                
วันที่ 17 เมษายน 2560 ณ Osaka Perfectural Government 

 



๑๑๙ 

 

 

 

 



๑๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 

 

ดูงานเร่ือง  ศึกษาดูงานท่ี ศูนยบริหารจัดการภัยพิบัต ิ 
วันที่ 17 เมษายน 2560 ณ จังหวัด Hyogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๖ 

 

ดูงานเร่ือง  Promotion of Local Business and  Business Startup 
วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ  Shizuoka Prefectural Government 

 



๑๒๗ 

 

 

 



๑๒๘ 
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๑๓๐ 

 

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

 



๑๓๑ 

 

 



๑๓๒ 

 

 

 



๑๓๓ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๔ 

 

 



๑๓๕ 

 

 



๑๓๖ 

 

คณะทํางานจัดทาํเอกสารวชิาการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน 
 

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. นายนรินทร ประทวนชัย       ผูอํานวยการสวนประสาน   คณะทํางาน 
                                        โครงการระราชดําริและกิจการพิเศษ 
              กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
9. นายอนุรัตน ธรรมประจําจิต หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร คณะทํางาน 

10. พญ.วายุพา   วงศวิกรม  นายแพทยเชี่ยวชาญ     คณะทํางาน 
                                        กรมการแพทย  
                                        กระทรวงสาธารณสุข 
  

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

 

 

สรุปผลการศึกษาดงูานตางประเทศ 

ของคณะผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) 

รุนที่ 68 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ณ ประเทศญี่ปุน 

ระหวางวันที่ 16 – 22 เมษายน 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

สรุปผลการศึกษาดูงานตางประเทศ 

ของคณะผูเข ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.)รุนที่ 68 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ณ ประเทศญี่ปุน 

ระหวางวันที่ 16 – 22 เมษายน 2560 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของคณะดูงาน 

1.1 รายชื่อคณะดูงาน  

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

 3  นายจาดุร  อภิชาตบุตร ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

    อาจารยที่ปรึกษา 

4  นายบุญธรรม  ถาวรทัศนกิจ ผูอํานวยการวิทยาลัยมหาดไทย 
5 นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม   หัวหนาสํานักงานจังหวัดระยอง 
6 นายฤหัส ไชยศักด์ิ    หัวหนาสํานักงานจังหวัดจันทบุรี 
7 นายนิเวศน หาญสมุทร   ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 
8 นายชาญชัย คงทัน   หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
9 นายฉัตรชัย อุสาหะ   หัวหนาสํานักงานจังหวัดนราธิวาส 
10 นางสุรียพรรณ ณ สงขลา   หัวหนาสํานักงานจังหวัดสตูล 
11 นายภูวนัฐ สมใจ   หัวหนาสํานักงานจังหวัดปตตาน ี
12 นายศุภศิษย กอเจริญยศ   หัวหนาสํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 
13 นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา หัวหนาสํานักงานจังหวัดกระบี่ 
14 นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
15 นายอนุรัตน ธรรมประจําจิต หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร 
16 นายอํานาจ ชูทอง   ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน 
       ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
17 นายวิวัฒน อินทรไทยวงศ   นายอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 
18 พ.อ.อ. อนุชา พัสถาน   นายอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
19 นายศิลปชัย เรือนสูง   นายอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
20 นายพงศพีระ ชูชื่น   นายอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
21 นายสกุล ดํารงเกียรติกุล   นายอําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
22 นายกลาณรงค ยุติธรรม   นายอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
23 นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์   นายอําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
24 นายธนิต สุภาแสน   นายอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 



๓ 

 

25 นายวิชัย บุญมี   นายอําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 
26 นายชนะ ธรณีทอง   นายอําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
27 นายปญญา เศวตธรรม   นายอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
28 นายประสงค หลาออน   นายอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
29 นายประทีป นทีทวีวัฒน   นายอําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 
30 นายธวัชชัย นามสมุทร   นายอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
31 นายยุทธนา พิทยานันทกุล   นายอําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
32 นางวันดี ราชชมภู   นายอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย 
33 นายปกรณ กรรณวัลล ี   นายอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุร ี
34 นายบุญธรรม ทองพิจิตร   นายอําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
35 นายสมปราชญ ปราบสงคราม นายอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 
36 นายชัชวาลย ปญญา   นายอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
37 นายชัยยงค เมธาสุรวิทย   นายอําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 
38 นางฐิติลักษณ แสงงาม   นายอําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 
39 นายศรัทธา ทองคํา   นายอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี ่
40 นายทศพล เผ่ือนอุดม   นายอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
41 นายยงยุทธ สวนทอง   นายอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
42 นายพงศเทพ ประทุมสุวรรณ นายอําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
43 นายโยธิน ประสงคความดี   นายอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 
44 วาที่ ร.ต. พยุงศักย สุวรรณโณ นายอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
45 ร.ต.ท. ภพชนก ชลานุเคราะห นายอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 
46 นายวีนัส สีสุข   นายอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
47 นายสุวิทย สุริยะวงค   นายอําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 
48 นายอิศรรัฐ แสงมณ ี   นายอําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 
49 นายกิตติคุณ บุตรคุณ   นายอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
50 นายยุทธพร พิรุณสาร   นายอําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 
51 นายผดุงศักด์ิ อิ่มเอิบ   นายอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
52 นายนภดล จอมเพชร   นายอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
53 นายกกชัย ฉายรัศมีกุล   นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
54 นายสินาทร โอเอ่ียม   นายอําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค 
55 นายปยะ ปจนํา   นายอําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
56 นายสมเกียรติ แกวรัตน   นายอําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 
57 นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ   นายอําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 
58 นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ นายอําเภองาว จังหวัดลําปาง 
59 จ.ส.อ. คํานึง พรหมพิมพ   นายอําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 



๔ 

 

60 นายชัยรัตน พัดประดิษฐ   นายอําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธาน ี
61 นายนิวัตน สุพจิตร นายอําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 
62 นายชัยสิทธ์ิ ชัยสัมฤทธิ์ผล   นายอําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 
63 นายกิติพงษ แยมมี   นายอําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 
64 วาที่ ร.ต. สมชาย เรืองจันทร นายอําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธาน ี
65 นายประพันธ ตรีบุบผา   นายอําเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
66 นายปรณต สุวรรณมาลา   ผูอํานวยการสวนรักษาความสงบเรียบรอย 2 
67 นายสัญชัย เตชนิมิตวัช   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบขอมูล 
68 นายขจิตต บํารุงปรีชา   ผูตรวจราชการกรมที่ดิน 
69 นายพินิจ วรจักร   เจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 
70 น.ส.สุภาวณ ีชูโชติ   เจาพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร 
71 นายสุรวิทย นวลแกว   เจาพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 
72 นายสาคร รุงเรือง   ผูตรวจราชการกรมที่ดิน 
73 วาที่รอยตรีพิรุณ เหมะรักษ เจาพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุร ี   
74 นายวาทกานต ชอแกว   พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุร ี
75 นางศุภมาส เหล็นเรือง   ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน   
76 นายทวี ไขแกว   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
77 นายพิชัย เสริมสุวรรณ   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธาน ี
78 นายสมพร กาญจนนิรันดร   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี 
79 นายกัฬชัย เทพวรชัย   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก 
80 นายเดชา พลกลา   หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม 
81 นายหรรณพ พุกจันทร   หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 
82 นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง   หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแมฮองสอน 
83 นายสัญญธวัชช ริ้วเหลือง   หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร 
84 นายทแกลว นุศรีวอ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษรักษาการ 
  ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการสาธารณภัยศปภ. เขต ๗ สกลนคร 
85 นายวิญู สิงหเสม   ทองถิ่นจังหวัดยะลา     
86 นายวันชัย จงวิริยะเจริญชัย ผูอํานวยการไฟฟาเขตบางขุนเทียน    
87 นายศุภชัย เอกอุน   ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมและบริการ    
88 นายวิริยะ รามสมภพ   ผูอํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบกลาง  
89 นายเทพสุ บวรโชติดารา   ผูอํานวยการกองขาวกรองทางการเงิน 
90 นางวัลภา เดชากิจไพศาล   พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสกลนคร 
91 นายอนันต ดนตรี   พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสระบุรี 
92 นางสาวรัชน ีเพชรสม   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 นางกัญญสิริ เจริญธรรมโชค หัวหนาฝายเวชศาสตรชันสูตร 9 
98 พ.ต.ท.บรรณฑูรย ฉิมกรา   ผูบัญชาการสํานักคดีอาญาพิเศษ 3 
99 นายอัชฌา สุวรรณนิตย   สหกรณจังหวัดตาก 
100 นางอํานวยพร ชลดํารงคกุล ผูตรวจราชการกรมปาไม 
101 นายนรินทร ประทวนชัย   นักวิชาการปาไม 

103 นางเสาวลักษณ  กิจนุสนธ์ิ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ (เจาหนาที)่ 

104 นางสาวภัทรวดี  วองไว  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ (เจาหนาที)่ 

105 นายสุทธิศักด์ิ  ประสงค  เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน (เจาหนาที)่ 
106 นายศักด์ิสิทธ์ิ  พันธฤทธิ ์  พนักงานประจําสํานักงาน (เจาหนาที)่ 

1.2  ช่ือเรื่อง/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 

       เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ วิสัยทัศน มุมมอง บทเรียนดานการปกครอง การบริหารจัดการในระดับมหภาค

และจุลภาค ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการที่สอดคลองกับบริบทของไทยและทัน
ตอการเปล่ียนแปลงในระดับสากล 

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

Government (เมืองโอซากา) 
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บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศญี่ปุน ซ่ึงเปนประเทศที่มีการพัฒนาเมืองเชิงนิเวศที่

เดนชัด โดยมีหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด Eco Town คือ กระทรวงเศรษฐกิจ 

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

(Ministry of Environment : MOE) ทั้งน้ี เน่ืองจากเปนที่ทราบกันดีวา ประเทศญี่ปุนน้ัน เปนชาติมหาอํานาจทาง

เศรษฐกิจติดอันดับโลก มีการเกิดอุตสาหกรรมการผลิตตางๆ มากมายภายในประเทศ รวมถึง มีการคิดคน

นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อใหผูอุปโภคบริโภคไดรับสินคาและผลิตภัณฑใหมๆ ตลอดเวลา จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให

ประเทศญี่ปุนมีการละทิ้งส่ิงของที่ไมใชแลวออกมาเปนปริมาณมากตอวัน ซึ่งของเสียดังกลาวจําเปนตองมีวิธีการ

หรือกระบวนการกําจัด โดยหนึ่งในวิธีการเดิมที่ใชกันเปนอยางมาก คือ การเผาขยะของเสีย ซึ่งสรางปญหามลภาวะ

ทางสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก  

ในการศึกษาดูงานครั้งน้ี คณะศึกษาดูงานไดไปเย่ียมชมเมืองเชิงนิเวศของจังหวัดโอซากา (Osaka 

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

จังหวัดโอซากาน้ี เดิมเปนพื้นที่ที่เคยประสบปญหาการจัดการของเสียที่ไมเหมาะสมและมีอัตราการรีไซเคิลในระดับ

ต่ํา หนวยงานราชการและภาคประชาสังคมจึงไดมีการรวมกันเริ่มตนโครงการเพื่อสงเสริมใหเกิดสังคมที่มี

ความกาวหนาในดานส่ิงแวดลอมตางๆ เกิดธุรกิจดานส่ิงแวดลอม และชวยใหธุรกิจอุตสาหกรรมของจังหวัดโอซากา 

อยูรวมกับชุมชนไดอยางมีความสุขสําหรับทุกฝาย ซ่ึงในอดีต จังหวัดโอซากาเคยมีปญหาขยะที่มีปริมาณมาก อาทิ 

เมื่อป 2543 มีขยะอุตสาหกรรมสูงถึง 17.68 ลานตัน และในปใกลเคียงกันมีขยะชุมชนมากถึง 4.18 ลานตัน 

ขณะที่อัตราการรีไซเคิลตํ่า หลุมฝงกลบของเมืองเต็ม และการจัดการของเสียอุตสาหกรรมที่ไมเปนไปตามกฎหมาย

ที่กําหนด เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก อีกทั้ง เดิมประชาชนเองก็ยังตอตานโรงงานกําจัดกากของเสีย เน่ืองจากกังวลวา 

จะมีการปนเปอนของสารเคมี ดังนั้น ทางจังหวัดโอซากาจึงไดมีการบูรณาการเรงรัดและจัดทําแผนเพื่อแกปญหา

ขยะดวยการบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติม พรอมสงเสริมใหมีการรีไซเคิล ซึ่งไดเปดใหเอกชนที่มีเทคโนโลยีดานการรี

ไซเคิลสูง เขารวมแผนดวย โดยวางกรอบวา โรงงานรีไซเคิลควรตั้งในพื้นที่ใด และไดคัดเลือกโรงงานที่เขารวม

โครงการวา จะตองมีเทคโนโลยีการจัดการนํ้าเสีย มลพิษทางอากาศ และการขนสง โดยเปนโรงงานที่มีความ

นาเช่ือถือและเนนความสําคัญใหกับชุมชนเปนสําคัญ  

ในปจจุบัน ทางจังหวัดโอซากาไดมีโรงงานที่ใหบริการบําบัดและรีไซเคิลกากของเสียอุตสาหกรรม 

มีความสามารถในการบําบัด 200 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยใชเทคโนโลยี Reclaimed Fuel (RF) ซึ่งเปน

เทคโนโลยีการรีไซเคิลของเสีย ที่มี ลักษณะเปนของเหลวหรือโคลน เชน สารละลายที่มาจากโรงไฟฟา 

อุตสาหกรรมนํ้ามันและปโตรเคมีอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งเมื่อผานกระบวนการแลว จะไดเช้ือเพลิงทดแทนสําหรับ
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โรงงานปูนซีเมนต ซึ่งขอดีของเทคโนโลยีน้ีคือ สามารถรีไซเคิลขยะไดหลากหลายรูปแบบ ไมมีการเผาไหม ทําใหไม

มีควันไอเสีย ขยะเหลาน้ันจะนํามาใชงานไดหมด ลดการเกิดมลพิษ หรือการใชเทคโนโลยี subcritical water 

(SC) เพื่อรีไซเคิลและบําบัดของเสีย โดยเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มความดัน เพื่อแยกกากของเสียออกเปนสารแตละชนิด 

โดยสามารถแยกสิ่งที่ใชแลวไดทั้งน้ํามัน กรด ดาง พลาสติก เศษไมซากพืช ซากสัตวกากตะกอน เปนตน 

อน่ึง สําหรับขยะที่เปนของแข็งอื่นๆ เชน ขยะพลาสติก ยางรถยนตทางจังหวัดโอซากาไดมีการใช

เทคโนโลยี Subcritical water เมื่อผานกระบวนการจะไดสารที่แยกตัวออกจากของเสีย หลังจากน้ัน นํามาผาน

กระบวนการ Pyrolysis ซึ่งผลผลิตที่ไดคือเชื้อเพลิงเหลว (Liquid Fuel) ที่สามารถนํากลับไปเปนวัตถุดิบใน

กระบวนการผลิตพลาสติกหรือปโตรเคมีที่เก่ียวของตอไป  

นอกจากนี้ ทางจังหวัดโอซากาไดยังมีโรงงานรีไซเคิลขยะประเภทอาหารและขยะอินทรียทั่วไป 

 โดยกระบวนการ Carbonization ไดผลิตภัณฑเปน ถาน เปนเชื้อเพลิงชีวมวล ขยะที่ถูกจัดสงมาที่โรงงานนี้ มีทั้ง

อาหารสําเร็จรูปที่หมดอายุจากหางสรรพสินคา เศษอาหาร ขนมปงผักจากรานอาหาร ตลาดสด สํานักงาน รวมถึง

จากไรหรือฟารม จากน้ัน ขยะทั้งหมดจะถูกนํามาคัดแยกบรรจุภัณฑประเภทกระดาษ พลาสติกออกกอน แลวนํา

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

Carbonization ซึ่งของสวนใหญเปนขยะประเภทอาหาร ผลลัพทที่ไดคือถานคารบอน (Char) โดยในขั้นตอน

สุดทายน้ัน สามารถนําไปเปนเช้ือเพลิงชีวมวล โดยการจําหนายถานคารบอนน้ีตอไป 

อน่ึง ทางจังหวัดโอซากาไดหยิบยกขอสังเกตสําหรับอุตสาหกรรมสีขาวดวยวาสําหรับนวัตกรรม

รถยนตในรุน Prius PHV จากบริษัท TOYOTA เปนรถยนตประหยัดพลังงานระบบชารตแบตเตอรี่ โดยใชไวเลส 

(Wireless Parking Change) เพียงการจอดรถบนจุดปลอยสัญญาณจะเขาสะสมแบตเตอร่ีกับตัวรถยนต ซึ่งมีจุด

เติมแบตเตอร่ีกับตัวรถยนตอยูทั่วไปในที่สาธารณะในจังหวัดโอซากา หรือการใชเทคโนโลยี Eco ideas ของบริษัท 

Panasonic ในการผลิตเครื่องใชไฟฟาที่ประหยัดพลังงาน เชนหลอดไฟ LED หรือการผลิตไฟฟาจากพลังงานนํ้า 

หรือตัวเก็บพลังงานไฟฟาที่แปลงจากพลังงานแสงอาทิตยสําหรับใชในบานเรือนทั่วไปในจังหวดัโอซากา 

แนวทางการควบคุมการปลอยกาซ NO2 และฝุนละออง(Particulate Matter (PM))จากรถยนตที่สําคัญคือ 

1. การสงเสริมระเบียบเกี่ยวกับรถยนตโดยการอํานวยความสะดวกในการใหบริการและการ

บํารุงรักษารถยนต 

2. การควบคุมรถประเภทของรถยนตใหมีความเหมาะสมและสงเสริมการควบคุมการไหลเขาออก

ของจราจร 

3. การสงเสริมรถยนตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
4. สงเสริมการขับข่ีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

5. การควบคุมและลดความตองการการใชรถยนตโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนสงสาธารณะ 

6. การจัดการกับการจราจรดวยการปรับปรุงความสามารถในการใชเล่ียงและการเช่ือมตอ ฯลฯ 
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7. เพิ่มความตระหนักรูของประชาชนและสงเสริมการศึกษาดานสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการใช
ยานพาหนะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ผลประโยชนที่ไดรับ 

1. หากจะปรับเปล่ียนประเทศไทยใหมีความกาวหนาพัฒนาเทียบเทาประเทศญี่ปุนในมิติขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจะตองเพิ่มศักยภาพทองถิ่นดังน้ี  

1.1  ปรับบทบาทภาครัฐไทยเพิ่มความเขมแข็งใหทองถิ่นเริ่มกระบวนการถายโอนภารกิจ อํานาจ 

ทรัพยากร และบุคลากรอยางจริงจังโดย 

                        1) ถายโอนภารกิจของราชการสวนกลางที่ลงไปทําหนาที่ในภูมิภาคไปสูองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เชน โรงเรียนประถมและมัธยม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน ปศุสัตว สาธารณสุข สํานักงาน

ทองเที่ยว ฯลฯ 
   2) พยายามผสานราชการสวนภูมิภาคเขากับทองถ่ิน และลดจํานวนราชการสวนกลางที่ลง

ไปในพื้นที่ลง เพื่อใหเกิด “จังหวัดจัดการตนเอง” 

   3) เพิ่มความเปนอิสระของทองถิ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเอง 

   4) แกไขกฎหมายลดอํานาจการควบคุมทองถิ่น จากสวนกลางและสวนภูมิภาคลง 

1.2 สรางความแนนอนดานรายได ใหสามารถจัดเก็บรายไดเองมากขึ้น 

1) เพิ่มสัดสวนรายไดจากภาษีของทองถิ่นโดยถายโอนอํานาจการเก็บภาษีบางประเภทให

ทองถิ่น เชน ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีการคา ภาษีอบายมุข 

                         2) ลดเงินของรัฐบาลกลางลง โดยเฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะ (Specific Grant) เพื่อใหทองถิ่นมี

แรงจูงใจในการหารายไดเองมากข้ึน 
1.3  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทยจําเปนตองมีการควบรวมและลดจํานวนลง 

เพื่อใหมีขนาดใหญขึ้น แตไมควรเหมาเขงทํา ใหทําเฉพาะที่พรอม โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

1.4  สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหเขาไปมีสวนในการปกครองทองถิ่นมากข้ึน 

                         1) ลดขอจํากัดทางกฎหมายเพื่อใหการตรวจสอบถอดถอนโดยประชาชนงายข้ึน 

                         2) มีกลไกใหผูมีสวนไดเสียในพื้นที่ เชน สมาคมธุรกิจการคา สหภาพแรงงาน กลุมสมาคม

แมบาน ฯลฯ เขามามีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น 
               3) เปดเผยขอมูลตอประชาชนอยางสมํ่าเสมอ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. ความสําเร็จของการจัดการดานการควบคุมภาพสิ่งแวดลอม ของเทศบาลนคร OSAKA เกิดจาก 

การตะหนักรูของผูบริหารเมืองตั้งแตในอดีต จนถึงปจจุบันกวา 50 ป มาแลว 
2. ความสําเร็จของการจัดการดานการควบคุมภาพสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธฺโดยตรงกับความพรอม 

ในดานเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนทําใหระยะเวลาในชวงแรกๆคอนขางจะใชเวลาดําเนินการนาน และไดผลเร็วขึ้น

เมื่อเศรษฐกิจดีข้ึน 
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3. ความสําเร็จเกิดจากรายไดของทองถ่ินที่มีอยางเพียงพอ โดยสัดสวนรายไดขององคกรปกครอง 
ทองถิ่นตอรัฐบาลของประเทศญี่ปุน = 53 : 47 % (ปค.ศ.2009) 

4. ความสําเร็จเกิดจากประเทศญี่ปุนเปนผูนําดานเทคโนโลยีดานยานยนต จึงสามารถพัฒนา

นวัตกรรมรถยนตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 

5. ความสําเร็จเกิดจากวัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศญี่ปุนที่ประชาชนมีความชาตินิยม รักชาติ 

 เคารพผูมีอํานาจ ขาราชการ จึงมักปฏิบัติตามกฎหมายโดยไมหลีกเลี่ยง 
              6.  รัฐบาลไทยควรรณรงค ประชาสัมพันธ โดยการจัดนิทรรศการแสดงสินคาและบริการที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม โดยเชิญบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงไฟฟา โรงเรียน องคกรดานส่ิงแวดลอม ทั้งจากประเทศญี่ปุน 

ประเทศในอาเซียนและอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีการดําเนินธุรกิจ อาทิ ดานพลังงาน ปโตรเคมี ที่มีการจัดการ

ดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ที่เปนระบบและเดนชัด เขารวมดวย ทั้งนี้ เพื่อที่จะสื่อสารใหคนไดคิดเกี่ยวกับ

รูปแบบชีวิตในอนาคตสําหรับคนรุนใหม รวมทั้ง รัฐบาลไทยควรสนับสนุนและใหสิทธิทางการคาและการลงทุนแก

บริษัทชั้นนําตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่ไดนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตสินคาสําหรับการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่มุงเนนรักษาสภาพแวดลอมของประเทศและการแกปญหาสภาพแวดลอมของโลก และเพื่อ

กระตุนการพัฒนาธุรกิจโดยสรางเทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหาส่ิงแวดลอม การพัฒนาชุมชนและสังคมที่จะทําใหอยู

รวมกับส่ิงแวดลอมในอนาคตอยางยั่งยืนในระยะยาวตอไป  

              ๗. จะเห็นวาทางรัฐบาลญี่ปุนและการปกครองทองถิ่นมีความมุงม่ันและมองความปลอดภัยขอ

ประชาชน ใหอยูในสภาวะแวดลอมและอากาศท่ีดี มีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง และประชาชนมีการปฏิบัติตาม

อยางเครงครัดมีวินัยดีมาก ดังน้ันอยากเสนอใหประเทศไทยไดมีการปลูกฝงวินัยใหเด็กๆ อยางจริงจังโดยอาจจะ
กําหนดใหเปนเกณฑชี้วัด(KPI) เพื่อวัดผูบริหารการศึกษาหรือครูประจําชั้นในสถาบันการศึกษาทุกแหง ในสวนของ

สาธารณะนั้นก็ใหบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ซ่ึงอาจจะโอนหนวยงานตํารวจมาอยูท่ีโครงสรางการบริหารงานของ

ทองถิ่น เพื่อใหการทํางาน/ควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ     
               8. ชาวญี่ปุนเปนคนที่มีวินัยและเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐซึ่งนับวาเปนจุดแข็งที่โดด
เดน สังเกตไดวาการจราจรในเมืองโอซากามีความคลองตัวมาก ไมมีรถจอดตามแนวถนนใหเห็น รถสาธารณะหรือ
รถบัสที่รับนักทองเที่ยวสามารถจอดรับ/สงผูโดยสารไดตามเวลา ประชาชนเลือกที่จะใชรถจักรยานหรือเดิน 
โดยเฉพาะนักเรียนจะเดินไปกันเปนกลุมๆ จึงทําใหตัวเมืองโอซากาไมแออัด การจราจรไมติดขัด โดยความสําเร็จ
ของกานจัดการจราจร สวนหน่ึงเกิดจากความมีวินัยของประชาชนชาวญี่ปุน เคารพกฎหมาย อีกทั้งเครงครัดเปน
ระเบียบวินัย ภาครัฐเองก็มีขอกําหนดแนวทางในการปฏิบัติการออกใบขับขี่ไมไดอนุญาตใหออกงายๆ ตองมีการ
กําหนดคุณสมบัติเครงครัดทําใหเกิดอุบัติเหตุนอย ประกอบกับการบริหารจัดการดวยแนวทางเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน จึงเปนแบบอยางที่สามารถนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมตอไป 
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2. สรุปผลการศึกษาดูงาน เรื่อง Natural Disaster Prevention and Rahabilitation (ศูนยบริหารจัดการ

ภัยพิบัติจังหวัด HYOGO)  

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

ประเทศญี่ปุน เปนอีกประเทศหนึ่งที่ไดรับผลกระทบแผนดินไหวที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเชน 

การเกิดเหตุการณสึนามิ ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ตัวของเปลือกโลกใตมหาสมุทรทรุดลงชนกับเปลือกโลกบนฝง

บริเวณนานนํ้าใกลชายฝงญี่ปุน เมื่อเกิดการสั่นสะเทือน จากการเคลื่อนที่ทําใหเกิดแผนดินไหวรุนแรงใกลบริเวณที่

เปลือกโลกเคลื่อนที่ชนกัน (intersect) การเกิดแผนดินไหว ซึ่งจุดเหนือศูนยกลางแผนดินไหว (epicenter) อยูบน

ฝงความเสียหายจากพายุลมและนํ้าทวม ไตฝุน ฝนตกหนัก ฤดูฝน ทอรนาโดสงผลทําใหเกิดนํ้าลนตลิ่งของแมน้ํา 

แผนดินถลม คล่ืนยักษภัยจากภูเขาไฟระเบิดพายุหิมะ กรณีที่จําเปนตองมีการจัดการความเสี่ยง ไดแก โรคระบาด

ติดเช้ือ การคุมครองพลเรือนอุบัติเหตุที่เกิดความเสียหายมากการแพรระบาดเชื้อโรคของสัตวในสวนของการฟนฟู

จากเหตุแผนดินไหวในเขตฮันชิง-อาวาจิ (Hanshin-waji) น้ัน สรุปได ดังน้ี 

กระบวนการฟนฟ ู

แผนฟนฟูหลังเหตุแผนดินไหวคร้ังใหญที่เขตฮันชิง - อาวาจิ รัฐบาลญี่ปุนไดสนับสนุนแผนฟนฟูซึ่งรวมกันจัดทําโดยชุมชน 

วิสัยทัศน: สรางชุมชนรวมกัน เพื่อใหระหวางผูคนและผูคน ผูคนกับธรรมชาติ และผูคนกับสังคมไดอยูรวมกัน 

หลักการ: การฟนฟูอยางสรางสรรค 

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

งบประมาณโครงการและรายจายอ่ืนในการฟนฟู โดยมีการวางแผนไว 17 พันลานเยน (660 โครงการ) แตไดมี

การใชจายจริง ใชจายจริง:16.3 พันลานเยน (1,358 โครงการ 

ความคืบหนาผลการฟนฟ ู

จํานวนประชากรของพื้นที่ ได รับผลกระทบจากภัยพิบัติแมวาจํานวนประชากรในเขตพื้นที่จะลดลงราว 

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

เวลาประมาณ 6 ปหลังเกิดเหตุแผนดินไหว 

o เศรษฐกิจและอัตราการจางงานในเขตไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

-  ในป 2006  ผลผลิตมวลรวม (gross product) ฟนคืนกลับเทากอนแผนดินไหว 

-  อัตราการเติบโตจากน้ันเทียบจากทั่วประเทศ ยังถือวาอยูในระดับต่ํา 
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ระบบจัดการภัยพิบัติญี่ปุน (1) 
 

ระดับชาติ นายกรัฐมนตรี 

- สภาจัดการภัยพิบัติกลาง 
- องคกรภาครัฐที่ไดรับมอบหมาย และหนวยงานภาคประชาสังคม 

 (สรางและสนับสนุนปฏิบัติการตามแผนจัดการภัยพิบัติพื้นฐาน) 

ระดับจังหวัด (เฮียวโงะ) ผูว าราชการจังหวัดเฮียวโงะ 

การประชุมวาดวยการลดความเสี่ยงภัยพิบัติของเฮียวโงะ 

สรางและสนับสนุนปฏิบัติการตามแผนจัดการภัยพิบัต ิ

องคกรภาครัฐที่ไดรับมอบหมาย 

หนวยงานภาคประชาสังคม 

ระดับเทศบาล นายกเทศมนตรีเมืองและหมูบาน 

สภาจัดการภัยพิบัติระดับเทศบาล 

ระดับประชาชน สรางแผนการจัดการภัยพิบัติชุมชน และสนับสนุนปฏิบัติการ 

 

ระบบจัดการความเสี่ยงและสถานการณฉุกเฉิน 

ระบบตอบสนองเบื้องตน ภายใน 24 ชั่วโมง 

o ศูนยมาตรการรับมือสถานการณฉุกเฉิน(Emergency Measure Center) 

- โครงสรางและส่ิงปลูกสรางสามารถทนแรงส่ันสะเทือนได 7 ริกเตอร 

- ประกอบดวยช้ันใตดิน 1 ช้ันและบนดิน 5 ช้ันมีพื้นที่ใชสอยรวม 4,951.25 ตารางเมตร 

- มีที่ทําการสํานักงานใหญกรณีเกิดสถานการณฉุกเฉิน ศูนยอํานวยการ ศูนยประสานงาน ศูนย

จัดการดานอื่นๆ 

o ที่พักอาศัยสําหรับสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Accomodation) 

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

30 นาที) 

o ระบบลดความเสี่ยงภัยพิบัตฟิ นิกส 

  รวบรวมขอมูลภัยพิบัติ, เจาของรวม, พยากรณความเสียหาย, คาดการณความเพียงพอของอาหาร

สิ่งของเครื่องใชที่จําเปน รวมถึงการเกิดแผนดินไหว อากาศ ขอมูลน้ําทวม ขอมูลทางภูมิศาสตร 
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o การจัดการภัยพิบัติเพลิงไหม 

เฮลิคอปเตอร 3 ลํา (2 ลําเตรียมความพรอมตลอดเวลา) และสื่อทีวี 

o เครือขายสื่อสารดาวเทียม 

o เครือขายลดความเสี่ยงภัยพิบัติจังหวัดเฮียวโงะ 

o ทีมรับมือและกูภัยเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินจังหวัดเฮียวโงะจะมีการสงทีมบุคลากรที่มีความรู

และประสบการณลงพื้นที่เมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉิน 

 การเตรียมการกอนภัยพิบัติ 1 

o ศูนยปองกันภัยพิบัติวงกวาง 

 การเตรียมการกอนภัยพิบัติ 2 

o จัดตั้งฐานจัดการภัยพิบัติวงกวาง 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งสหภาพแหงรัฐบาลคันไซ เพื่อสนับสนุนความรวมมืออยางกวางขวาง 

 จุดมุงหมายการจัดตั้งเพื่อกระจายอํานาจอํานวยการอยางทั่วถึงทั้งภูมิภาคคันไซและทําหนาที่เปน

สํานักงานสาขาสําหรับรัฐบาลญ่ีปุน 

 ความเปนมา ธันวาคม 2010 จังหวัดตางๆ ในภูมิภาคคันไซ รวมตัวและจัดตั้งองคกรแหงแรกใน

ญี่ปุนที่รวมทุกจังหวัดเขาไวดวยกันตอมา ในป 2012 เมืองตางๆ ที่ไดรับแตงต้ังจากรัฐบาลญี่ปุนเขา

รวมเพิ่มเติม และองคกรดําเนินงานโดยมีจุดมุงหมายเพื่อแกปญหาระดับภูมิภาคและในป 2015 

จังหวัดนาระเขารวม 

การปฏิบัติการในระดับภูมิภาคในการดําเนินโครงการในพื้นที่ 4 แหงเมื่อสหภาพเริ่มดําเนินการจะมี

การจัดการสถานการณฉุกเฉิน การทองเที่ยวและวัฒนธรรมอุตสาหกรรมดานสาธารณสุขดานส่ิงแวดลอม ดานการ

ฝกอบรมและดานการทดสอบและรับรองคุณสมบัติ 

กําหนดมาตรการแกปญหาสําหรับทุกจังหวัดโดยสหภาพประกอบดวย บทบาทของแตละจังหวัดใน

ระดับภูมิภาค การสงเสริมมาตรการดานพลังงานโครงการขยายเขตพิเศษ การสงเสริมนวัตกรรมและการถายโอน

อํานาจและภารกิจของรัฐบาล 
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ในสวนของมาตรการอื่นๆประกอบดวย  

การซอมสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Drills) 
 

พื้นที ่ เมืองตางๆ ที่อาจเกิดภัยสึนามิ (15 เมืองเล็กและใหญ) 
รายละเอียด ความรวมมือรับมือสถานการณฉุกเฉินสําหรับผูอาศัยและหนวยงานที่เก่ียวของในเกาะ

อาวาจิ และพื้นที่ที่อาจเกิดภัยสึนามิ หรือกรณNีankai ที่อาจเกิดแผนดินไหวคร้ังใหญ 
ผูเขารวม ราว 230 หนวยงาน มีผูเขารวม 33,000 ราย (รวมถึงผูอาศัย 30,000 ราย) 

 

 แผนซอมสําหรับการสนับสนุนวงกวาง (Map Drills for Wide-area Support) 

ไดมีการจัดทําแผนซอมรับมือ ตามแผนลดความเส่ียงภัยพิบัติ/จัดการภัยพิบัติแหงภูมิภาคคันไซ และแนวทางใหและ

รับการสนับสนุนแหงภูมิภาคคันไซ จังหวัดและเมืองที่ไดรับมอบหมายจากสหภาพแหงภูมิภาคคันไซเขารวมเพื่อดูวา

แผนการซอมนั้นไดผลในสถานการณจริงตามแนวทางที่ใหไวหรือไม อยางไร 

 การฟนฟโูดยองคกรจัดการภัยพิบัติเอกชน 

หลังเกิดเหตุแผนดินไหวที่ เมืองฮันชิน-อาวาจิ รัฐบาลจังหวัดเฮียวโงะไดชวยพัฒนาองคกร

ภาคเอกชน และอยางนอย 95% ของประชาชนที่อาศัยในเมืองไดรับการจัดระเบียบ นอกจากนี้ องคกรเหลานี้ได

รวมมือกับเมืองเล็กใหญเพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือดานตางๆ ตามแผนเพื่อการฟนฟู  

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษากรณีเกิดภัยพิบัติแผนดินไหวที่ประเทศญี่ปุน มีขอเสนอแนะที่สําคัญที่ควรนํามาปรับใช

กับประเทศไทยเพื่อใหการรับมือกับภัยพิบัติแผนดินไหวมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี ้
1. ในการบริหารจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ กอนการเกิดภัยพิบัติควรมีการฝกซอมการใช

อุปกรณในภาวะฉุกเฉิน การหนีภัย การปฏิบัติตัวที่ถูกวิธีเพื่อเตรียมพรอมรับภัยพิบัติ, ในชวงระหวางการเกิดภัย
พิบัติ ผูประสบภัยตองสามารถชวยเหลือตัวเองใหมีชีวิตอยูรอดไดอยางนอย 72 ชั่วโมง กอนที่ความชวยเหลือจาก
ภายนอกจะเขาไปถึง 

รวมทั้งการใหความชวยเหลือจากทางราชการและภาคเอกชนอยางเปนระบบในชวงหลังจากเกิดภัย
พิบัติ เพื่อใหสามารถกลับคืนสูภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว และสามารถตอบสนองตอความตองการ ตลอดจนความ
เดือดรอนของผูประสบภัยไดอยางตรงจุด 

2. การจัดต้ังศูนยปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Operation Center :EOC) อยางถาวร 
เพื่อเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติดวยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินอยางถาวร 

ในอดีตเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ไมวาจะเปนนํ้าทวม ดินโคนถลม ฝนแลง พายุถลม รัฐบาลไทยจะจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินข้ึนมาเฉพาะกิจ ซ่ึงเปนการดําเนินงานภายใตกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เพื่อ
แกปญหาที่เกิดข้ึนเปนกรณีๆ ไป ดังนั้น ศูนยฯดังกลาวจึงไมมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดข้ึน 
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นอกจากน้ีประเทศไทยควรมีระบบเตือนภัยพื้นฐานลวงหนาที่ทันตอเหตุการณ เชื่อถือได และเขาถึง
ประชาชนทุกคนในพื้นที่ ไดแก ระบบเตือนภัยลวงหนา SMS ผานระบบโทรศัพทเคลื่อนทีทุ่กเครือขาย เปนตน 

3. จัดตั้งศูนยเรียนรูการปองกันภัยพิบัติ (Disaster Prevention Experience -leaning Facility) 
เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดเรียนรูถึงขั้นตอนวิธีการจัดการภัยพิบัติ เพื่อใหสามารถเอาชีวิตรอดไดเมื่อเกิดภัยพิบัติจริง 
ซึ่งเปนการลดความสูญเสียชีวิต และยังเปนการเพิ่มทักษะใหประชาชนสามารถชวยเหลือตัวเองกอน แทนที่จะรอ
ความชวยเหลือจากภายนอกที่อาจลาชาและไมทันการณ 

4. จัดหลักสูตรสอนวิธีการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติในโรงเรียน ต้ังแตระดับประถมขึ้นไปในทุก
พื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็กซึ่งถือเปนอนาคตของชาติไดรูวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ
และสามารถเอาชีวิตรอดไดดวยตัวเอง 

5. สนับสนุนการใชพลังงานทางเลือกอยางจริงจังและตอเน่ืองในทุกระดับโดยเฉพาะในระดับชุมชน 
เพื่อใหคนในชุมชนไดเรียนรูการผลิตและการใชพลังงานที่สามารถผลิตไดเองในพื้นที่ เชน พลังงานแสงอาทิตย และ
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมรับมือกรณีเกิดการขาดแคลนพลังงานไฟฟา รวมทั้งควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนย
เรียนรูเพื่อสงเสริมเยาวชนของชาติใหเรียนรูการใชพลังงานทางเลือกและผานการฝกปฏิบัติในสถานที่จริง 

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

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

7. วางแผนการสรางเมืองรูปแบบใหม (Future City) โดยเนน 3 สวนคือ การเปนเมืองที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เอื้ออํานวยตอการเขาสูสังคมผูสูงอายุ และการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ 
โดยในประเทศญี่ปุนมีการนําแนวคิดทั้ง 3 ขอนี้ไปใชในการพัฒนาเมืองฮิงะชิมัตสึชิมะ และเมืองนะโตะริ โดยในการ
พัฒนาเมืองใหเปนเมืองที่เตรียมพรอมรับมือการเกิดภัยพิบัติ ไดแก การยายเมืองใหมข้ึนไปบนที่สูง การสนับสนุนให
แตละชุมชนพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตยที่รองรับการขาดแคลนพลังงานเนื่องจากเหตุการณภัยพิบัติ ตลอดจน
การผลิตอาหารสํารองในยามฉุกเฉิน ซึ่งจะตองมีการศึกษาเทคนิคการพัฒนาการผลิตอาหารใหมีคุณภาพ 
โภชนาการสูง และสามารถเก็บไวไดในระยะเวลานาน ซ่ึงอาหารประเภทน้ีนอกจากสามารถเก็บไวใชในกรณีภัย
พิบัติฉุกเฉิน ยังเปนที่ตองการของตลาดตางประเทศซึ่งสามารถพัฒนาตอยอดไปสูการสงออกสินคาไดอีกดวย 

2.3 สรุปผลการศึกษาดูงาน เรื่อง Business Startup Promotion ณ Shizuoka Prefectural Government 
ประเทศญี่ปุนมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการสงเสริม Local Business and Startup และ SMEs ตาม

นโยบายและมาตรกาสงเสริมที่กําหนด ซึ่ง Local Business and Startup และ SMEs จะมีอยูเปนจํานวนมากและ

กระจายตัวอยูทั่วไปในประเทศ จึงมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งดานการสรางงานใหมและเพิ่มการ

แขงขันในตลาด การเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ เชน การรับชวงการผลิต การชวยจัดจําหนายสินคาคาสงและคา

ปลีก การซอมแซม หรือการทําความสะอาด  การรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ SMEs มีความยืดหยุนในการ
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ปรับตัว และมีความหลากหลาย  และการกระจายการพัฒนาไปทั่วประเทศ SMEs มักมีลักษณะการจัดตั้งกระจัด

กระจายไปตามชุมชนในภูมิภาค สงเสริมการกระจายความเจริญเติบโตของชุมชนตาง ๆ ทั่วประเทศ ขอมูลในป พ.ศ. 

2542 ประเทศญี่ปุนมี SMEs จํานวน 4.8 ลานราย หรือคิดเปนรอยละ 99.7 ของวิสาหกิจเอกชน โดยมีการจางงาน

รวม 31.2 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 69.5 ของกําลังแรงงาน นอกจากน้ี 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 อยาง

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

เติบโตอยางรวดเร็วชวงตน(2498-2505) ชวงเศรษฐกิจเติมโตอยางรวดเร็วชวงปลาย(2506-2515) ชวงวิกฤติ

น้ํามัน (2516 – 2527 ) และชวงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย(2528-2542) มีการปฏิรูปนโยบายเก่ียวกับ SMEs 

ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เช่ือมโยงกับการคาโลกมากขึ้น สนับสนุนใหมีนวัตกรรม

ทางเทคโนโลยีระดับสูงมากข้ึนจนถึงปจจุบัน โดยมีการปฏิรูปนโยบายเพื่อพัฒนา SMEs หลังป พ.ศ. 2542 

หลังจากออก SME Basic Law แลว ญี่ปุนไดขยายขอบเขตการสนับสนุน SMEs ไปสูการสงเสริมการสรางธุรกิจใหม

ที่มีความคิดสรางสรรค การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน SMEs การสงเสริมการสรางนวัตกรรมทางธุรกิจ 

เปนตน หนวยงานกลางที่กําหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุน SMEs คือ สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและ

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

Trade and Industry: METI) นโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาวนําไปดําเนินการทั้งในสวนกลางและสวนทองถิ่น

ในจังหวัดและเมืองที่สําคัญ ญี่ปุนมีการกระจายอํานาจการปกครอง จังหวัด (Prefecture) และเมือง(City) มีอํานาจ

ปกครองตนเอง (Autonomy) มีสภานิติบัญญัติของจังหวัดและฝายบริหาร มีอํานาจจัดเก็บภาษีระดับทองถิ่นไดเอง 

รัฐบาลทองถ่ินจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนกลไกเพื่อดําเนินตามมาตรการสงเสริม 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 โดยเฉพาะคนใน

ทองถิ่นและที่สําคัญคือ การชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหน่ึง  สําหรับญี่ปุนแมจะเปนประเทศ

พัฒนาแลว มีทั้งศักยภาพและประสิทธิภาพ ทั้งดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม แตดวยความตองการของผูบริโภคที่มี
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มากขึ้นและเปล่ียนแปลอยูตลอดเวลา การคิดคนสินคาและบริการที่มีความหลากหลาย แปลกใหมดวยนวัตกรรม

และการใชเทคโนโลยีจึงไมสามารถหยุดน่ิงได  ดังน้ัน การเกิดขึ้นของ “Startup” จึงนับวามีความสําคัญในการทํา

ธุรกิจการคาและบริการ เชน การพัฒนาการจองที่พักที่ไมใชโรงแรมแบบออนไลน หรือที่พักแบบบานพักสวนตัว 

อพารทเมนท รวมถึงบานพักแบบดั่งเดิมของญี่ปุน ที่เรียกวา”เรียวกัง”ซึ่งนอกจากสงเสริมการทองเที่ยวในภูมิภาค

และทองถิ่นแลว ยังสรางงานสรางรายไดใหคนในทองถิ่น ขณะเดียวกัน รัฐบาลญี่ปุนก็มีนโยบายสนับสนุน ซึ่งอยู

ระหวางการออกกฎหมายรองรับธุรกิจที่พักที่ไมใชโรงแรม คาดวาจะมีผลบังคับใชในป 2561 หรือกรณีการพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําและที่ดิน เพื่อการเกษตรดวยนวัตกรรม “ไอเมคไฮโดร-เมมเบรน”     

ซึ่งเปนการปลูกผักและทําเกษตรดวยแผนฟลมแบบไมใชดิน หลักการคือ แผนฟลมจะทําหนาที่แทนเน้ือดินใหราก

พืชยึดเกาะ แตยังใหน้ําและปุยแบบการปลูกพืชทั่วไป พบวาผลผลิตมีคุณภาพและรสชาติดีกวาการปลูกแบบใชดิน 

ทําใหจําหนายไดราคาสูงกวาปกติเทาตัว รวมทั้ง สตารทอัพกรณีอื่นๆอีกมากมาย ดังน้ัน การเกิดข้ึนของ Startup 

ในญี่ปุนจํานวนมาก แตพื้นที่ในการสรางความเช่ือมโยงระหวางผูประกอบการและผูบริโภคยังมีอยางจํากัด ดังน้ัน 

จึงมี “กายแอท”เขามาทําหนาที่น้ีผานทางเทคโนโลยีหรือ แชรร่ิงอีโคโนมี่ เพื่อเปนพื้นที่ในการแบงปนทรัพยากร 

ทักษะ ประสบการณของกลุมผูประกอบการ รวมถึงเปนพื้นที่รวมกันหาทางออกในขอกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอ

ธุรกิจสตารทอัพ โดยปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจรวมถึงธุรกิจสตารทอัพใหเดินไปขางหนาไดอยางยั่งยืน 

ตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคูกัน และการเกิดขึ้นของ Startup จึงถือเปนมิติและหัวใจสําคัญที่ทํา

ใหเกิดการพัฒนาธุรกิจแนวใหม เพื่อสงเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้งสนองตอบความตองการของผูบริโภค

ใหมีทางเลือกหลากหลายและสะดวก ขณะเดียวกันการประกอบธุรกิจสตารทอัพก็สามารถดําเนินธุรกิจได ตัวอยาง 

Startup ของญี่ปุน จะมีความโดดเดน ดานวิธีคิดแบบ Disruptive เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวันและปญหาของ

สังคมดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีกาวลํ้า พรอมกับเปลี่ยนแปลงเปนโอกาสทางธุรกิจรูปแบบใหม แตยังมีขอจํากัด

ดานกฎหมายที่ยังไมเปดกวางสําหรับธุรกิจภายใตแนวคิดเศรษฐกิจแบบแบงปนเทาที่ควร แตอยางไรก็ตามธุรกิจ 

Startup ดูจะสดใส หลังจากคณะรัฐมนตรีภายใตการนําของนายชินโซ อาเบะ เตรียมเปดไฟเขียวให Airbnb 

ดําเนินการตอโดยมีมติเห็นชอบรางกฎหมายใหมที่ใหบุคคลทั่วไปเปดใหเชาที่พักอาศัยผาน Airbnb ไดไมเกิน 180 

วัน/ป (รายงานขาวสารแจแปนไทส 10 มีนาคม 2560) อน่ึง สตารทอัพญี่ปุนถูกมองวาถูกตีกรอบอยูในพื้นที่สีเทา 

มาตลอด แมจะไดรับความนิยมหรือแรงสนับสนุนจากบริษัททุน แหลงทุน ก็ยังตองเจอกําแพงทางกฎหมายแทบทุกราย 

ทั้งน้ี อาจเปนเพราะวัฒนธรรม ความมีวินัยของประเทศ ซึ่งจําเปนตองมีมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ 

หรือจะยังเขมงวดเพื่อเปนอัตลกัษณของประเทศสืบไปเพื่อประโยชนของบานเมืองในบางมิติก็ตองติดตามดูกันตอไป 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

 จากรายงานสถิติของทางราชการ พบวา จังหวัด Shizuokaหรือ “Shizuoka” ไดติดอันดับหน่ึงเปนสุด

ยอดในหลายๆ ดานของประเทศญี่ปุน ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ เทคโนโลยีทางการแพทยและการทองเที่ยว อีกทั้ง ทํา

ใหภูเขาไฟฟุจิใน Shizuoka ไดรับการจดทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมใน ค.ศ.2013 นอกจากนี้ จังหวัด 
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Shizuoka ไดมีความพรอมทางทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบทางอาหาร ซึ่งที่นี่ถือเปนดินแดนแหงชาเขียว เมลอน

เรือนกระจก (พรอมดวยดอกไม 704 ชนิด) ที่มีปริมาณผลผลิตสูงที่สุดในประเทศ นอกจากเรื่องวัตถุดิบทางอาหาร

จากการเพาะปลูกแลว ยังเปนแหลงผลิตอาหารทะเลที่สําคัญของประเทศ ไมวาจะเปนกุงฝอย (Sakura Ebi) 

รสชาติดีจากอาว Suruga, ปลาไหลเนื้อแนนคุณภาพเยี่ยมจากทะเลสาบ Hamana และปลาทะเลทั้งหลายที่

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

ชนิดไดมากที่สุดในประเทศ จัดไดวา Shizuoka เปนแหลงวัตถุดิบทางอาหารที่สําคัญย่ิงของประเทศญี่ปุน  

  นอกจากน้ี Shizuoka ยังมีความพรอมตอการลงทุนดานอุตสาหกรรมและธุรกิจหลายอยางที่ถือเปนผูนํา

อันดับหน่ึงของประเทศญี่ปุน ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องยนตมอเตอรไซค พลาสติกโมเดล แกรนด

เปยโนและอุปกรณทางการแพทย ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ทําให Shizuoka มีมูลคาการสงออกและการผลิตสูงที่สุด

ของประเทศญี่ปุนในปจจุบัน อนึ่ง Shizuoka ยังมีการทดลองทําโมเดลใหมสําหรับการศึกษาคนควาวิจัย 

เรียกวา Shizuoka Triangle Research Cluster ที่มุงเนนไปในสวนของการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาใน 3 สวน

สําคัญๆ คือ ดานเทคโนโลยีเก่ียวกับสุขภาพและการแพทยที่ Pharma Valley, ในดานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหาร

ที่ Food Science Hills และการนําเทคโนโลยีเกี่ยวกับแสงมาพัฒนาที่ Photon Valley ซึ่งเปน สามสวนสําคัญที่

จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจให Shizuoka และประเทศญี่ปุน ดวยการนําทรัพยากรในทองถ่ินมาศึกษาและพัฒนาให

เกิดประโยชนสูงสุด ทําให Shizuoka ไดรับการจัดใหเปนจังหวัดที่เหมาะแกการลงทุนดําเนินธุรกิจมากที่สุดใน

ประเทศญี่ปุนในขณะน้ี  

อน่ึง Shizuoka ยังตั้งอยูในพื้นที่ที่เอื้อตอการเรียนรูจากธรรมชาติ โดยถือวาเปนดินแดนแหงอาทิตยอุทัย

อยางแทจริง กลาวคือ ส่ิงที่สะทอนแสงอาทิตยอันดับแรกในประเทศญี่ปุนก็คือภูเขาไฟฟุจิ และทําให Shizuoka   

จึงมีชื่อเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลก เพราะในแตละวัน Shizuoka เปนพื้นที่ที่รับแสงอาทิตยยาวนานที่สุดในประเทศ

ญี่ปุน ดวยเหตุนี้ บริษัท Hamamatsu Photonics ใน Shizuoka จึงนําความรูเร่ืองแสงมาพัฒนาจนเกิดเปน

เทคโนโลยีที่กาวล้ําทางการแพทย ทําให Shizuokaเปนศูนยกลางการผลิตอุปกรณทางการแพทยมากที่สุดใน

ประเทศ พรอมทั้งมีศูนยวิจัยโรคมะเร็งที่รวมเอานักวิจัยระดับแนวหนาของประเทศมาไวที่นี่ ฉะน้ัน ในเรื่อง

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ จึงถือไดวา Shizuoka เปนอันดับหน่ึงของประเทศ ทั้งนี้ โดยการมุงเนนหลัก

ปรัชญาที่วา “เราตองการทําใหประชากรใชชีวิตอยางมีความสุขที่สุด ถาคนมีสุขภาพแข็งแรง ความสุขก็จะตามมา”  

            มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา ในชวงฤดูหนาวสําหรับภูเขาไฟฟุจินั้น หิมะจะปกคลุมยอดภูเขาไฟเมื่อหิมะละลาย

ก็จะไหลลงไปที่ทะเลและซึมลงใตดิน หิมะที่ละลายกลายเปนน้ําจากยอดภูเขาไฟนั้น จะกลายเปนนํ้าที่อุดมไปดวย

แรธาตุ ทําให Shizuoka เปนพื้นที่ที่มีน้ําดีดินดี เพาะปลูกอะไรก็สวยงาม ไดรสชาติดี ไมวาจะเปนชาเขียว ผลไม 

หรือเชนการปลูกวาซาบิใน Shizuoka นั้น เปนแหลงปลูกวาซาบิที่สําคัญที่สุดของประเทศ เพราะมีความเช่ือกันวา 

“วาซาบิจะมีคุณภาพดีไดน้ัน ตองเติบโตขึ้นในนํ้าสะอาดจากเทือกเขา ถาน้ําไมดีก็ปลูกวาซาบิไดไมดี” 

            ปจจุบัน จังหวัด Shizuoka มี ดร. Heita Kawakatsu เปนผูวาราชการจังหวัด Shizuoka มาตั้งแต 

ค.ศ. 2009 ทั้งน้ี จากขอมูลสถิติในปจจุบันจังหวัด Shizuoka มีจํานวนประชากรเปนอันดับ 10 ของประเทศ แต
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มี GDP ไมนอยกวา 187,000 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเปน 3 เปอรเซ็นตของญี่ปุนทั้งประเทศ และสูงกวาของ

ประเทศฮังการี เวียดนาม นิวซีแลนด และมากกวาครึ่งหนึ่งของ GDP ประเทศไทย 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

           จะเห็นไดวา Shizuoka คือศูนยรวมสุดยอดในทุกๆ ดานของประเทศญี่ปุน ไมวาจะเปนธรรมชาติที่งดงาม 

อาหารเลิศรส ไปจนถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชนนี้ จึงนาจะเปนโอกาสที่ดีสําหรับการรวมมือกันหลายๆ ดานระหวาง 

Shizuoka กับประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนความรู เพื่อความพัฒนาของทั้งสองฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่ ง            

ถา Shizuoka และประเทศไทยไดมีการรวมมือกันในเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและผูเชี่ยวชาญซึ่งกันและ

กันอาทิ Shizuoka อุดมไปดวยวัตถุดิบทางดานอาหาร เชนเดียวกับประเทศไทยซึ่งเปนศูนยกลางการเกษตรกรรม

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังนั้น ถาไดมีการแลกเปล่ียนความรูและวัฒนธรรมดานวัตถุดิบอาหาร ก็จะ

เปนเรื่องที่ดียิ่งสําหรับประเทศไทย และโดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมมือกันในเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ

ผูเชี่ยวชาญในโมเดลใหมของ Shizuoka สําหรับการศึกษาคนควาวิจัย เรียกวา Shizuoka Triangle Research 

Cluster ที่มุงเนนไปในสวนของการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาใน 3 สวนสําคัญๆ คือ ดานเทคโนโลยีเก่ียวกับสุขภาพ

และการแพทยที่ Pharma Valley, ในดานอุตสาหกรรมเก่ียวกับอาหารที่ Food Science Hills และการนํา

เทคโนโลยีเก่ียวกับแสงมาพัฒนาที่ Photon Valley ซ่ึงเปน 3 สวนสําคัญที่จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจให Shizuoka 

และประเทศญี่ปุนดวยการนําทรัพยากรในทองถ่ินมาศึกษาและพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด เชนนี้ ก็จะเปน

ประโยชนตอประเทศไทยเปนอยางยิ่ง หากไดมีการรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูเกิดขึ้นกันอยางจริงจังและ

เขมแข็ง 

1) ดวยวิสัยทัศนที่ชิซูโอกะตองการเปนจังหวัดอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุน และในความเปนจริงสถิติ

อยางเปนทางการแสดงใหเห็นวาเปนจังหวัดช้ันนําของญี่ปุนแลว โดยมีความสุดยอดในเกือบ 250 หมวดหมูไมวา

จะเปน กลุมอุตสาหกรรม กลุมทองเที่ยว กลุมทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และผลิตภัณฑจากกลุมเกษตร ประมง 

2) จังหวัดชิซูโอกะ มีขอไดเปรียบทางดานภูมิสังคม โดยเปนศูนยกลางของ 2 วัฒนธรรม ดานทิศ
ตะวันตกติด Osaka Kyoto ซ่ึงมีความเกาแกดานวัฒนธรรม สวนดานตะวันออกติดกรุง Tokyo ซ่ึงมีความเจริญ

ดวยอารยธรรมสมัยใหม จังหวัดทั้งหมดเชื่อมโยงกันดวยระบบขนสงรถไฟความเร็วสูง Shinkansen มีแหลง

ทองเที่ยวเปนจุดขายคือ ภูเขาไฟฟูจิ ซ่ึงเปน UNESCO World Heritage 

3) มีการสรางความมีเสนหจากทรัพยากรในทองถิ่น เชนการสราง Gourmet Paradise, Flower  

Paradise ,the Industry of Pharma Valley Cluster Medical, Nursingเปนตน 

4) มีการสรางความรวมมือในภูมิภาค และมีเครือขายกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ประโยชนที่ไดรับและการนํามาประยุกตใช 

1. จังหวัดและกลุมจังหวัดในประเทศไทยมีหลายแหงที่มีศักยภาพดานภูมิสังคมไมแพจังหวัดชิซูโอกะ เรา

สามารถจัดทําเครือขายแบบเขาหรือเขารวมเครือขายกับเขาไดโดยอาจจัดทําเปนรูปแบบจังหวัดคูแฝดกับจังหวัดชิซู
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โอกะหรือทํากับจังหวัดอ่ืนหรือเมืองอื่นๆทั่วโลกที่มีลักษณะทางภูมิสังคมคลายคลึงกัน เพื่อสงเสริมดานวัฒนธรรม 
การทองเที่ยวและดานอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

2. โครงสรางพื้นฐานเปนสิ่งจําเปนที่จะดึงดูดนักลงทุนนักทองเที่ยวรัฐบาลจึงตองสนับสนุนจังหวัด 

ใหมีความพรอมดานน้ี 

3. หนวยงานภาครัฐตองลดการทุจริตคอรรัปชั่น และลดขั้นตอนการทําธุรกิจ (Doing Business) 

สําหรับกลุมธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) Startup ถือเปนวิสาหกิจกลุมใหม ที่มี

ศักยภาพในการเติบโตสูงอยางกาวกระโดดถือเปนวิสาหกิจแหงอนาคตที่จะเปนอีกหนึ่งกําลังสําคัญในการขับเคล่ือน

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงจะตองสงเสริมอยางจริงจัง 

4. Startup ที่จะเติบโตไดในยุคน้ีตองคิดวางแผนธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑที่เจาะตลาดระดับเอเชียให 

ได ไมใชแคเพียงตลาดในประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงและสรางสรรคนวัตกรรมข้ึนมา และที่สําคัญกุญแจแรกที่จะไข
ประตูสูเวทีโลกตองไมลืมเรื่องการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษดวยเชนเดียวกัน    
 

5. จากการรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) SMEs 

ในประเทศไทยจําเปนตองมีการเตรียมความพรอม และปรับตัวในการดําเนินธุรกิจใหมีความเปนสากล (SMEs 

Internationalization) เพื่อเขาสูตลาดตางประเทศ ทั้งดานการบริหารจัดการแรงงาน การลงทุนในตางประเทศ

การเปดสาขา การหาตัวแทน และหุนสวนในตางประเทศ ตลอดจนการแสวงหาแหลงวัตถุดิบเพื่อใหสามารถแขงขัน

ในตลาดโลกไดอยางยั่งยนื 

6. ภาครัฐบาลตองกําหนดนโยบายและมาตรการที่เก่ียวของกับ SMEs ใหมีความเหมาะสม และเปน 

แนวทางปฏิบัติให SMEs ไทยสามารถดําเนินธุรกิจรวมกับนานาชาติได เพื่อใหเกิดการมุงสูความเปนสากลหรือ 

SMEs Internationalization ไดเปนไปในทิศทางเดียวกันโดยควรนําผลการศึกษาวิเคราะหกฎหมาย นโยบาย และ

มาตรการที่เกี่ยวของกับ SMEs ของประเทศญี่ปุนที่นาสนใจ และสามารถนํามาประยุกตใชกับ SMEs ไทยใหมีความ

เหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังน้ี  

6.1 ดานภาษีอากร ประเทศไทยควรนําแนวทางของประเทศอังกฤษมาเปนตนแบบในการใหสิทธิ

พิเศษทางภาษีอากรแก SMEs โดยกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการยกเวนการเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งเปน

การชวยเพิ่มศักยภาพ ในการดําเนินธุรกิจในระยะแรกใหแก SMEs ของไทย และยังเปนการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนใน

ธุรกิจ นอกจากน้ีประเทศไทยควรนําตนแบบนโยบายการหักลดหยอนภาษีอากรของประเทศญี่ปุนมาปรับใชเปน

มาตรการเสริมกับนโยบายการยกเวนภาษีอากรตามชวงเวลาที่เหมาะสม อันจะเปนการสงเสริม SMEs ใหมีโอกาส

และศักยภาพในการดําเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

6.2 การจัดตั้งศูนยบริการขององคกรสงเสริม SMEs ในเมืองตางๆปจจัยที่ถือวามีความสําคัญอยาง

ยิ่งในการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คือการมีหนวยงานกลางที่มีภารกิจในการดูแล

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยตรง ทําหนาที่นํานโยบายในการพัฒนา SMEs มาดําเนินการในทางปฏิบัติ 

และเปนหนวยงานที่ดําเนินการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใหเกิดการขยายการ
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ใหบริการตางๆตลอดจนความชวยเหลือแก SMEs อยางทั่วถึงทั้งประเทศนอกจากน้ี ควรใหความชวยเหลือและ

พัฒนา SMEs ตามความตองการในแตละทองถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ตรงความตองการและสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยเห็นวาประเทศไทยควรมีหนวยงานกลางต้ังอยูที่กรุงเทพมหานคร และมีหนวยงานสาขายอยอยูในตางจังหวัด

เพื่อใหการสงเสริม SMEs กระจายอยางทั่วถึงทั้งประเทศ และควรมีการจัดตั้งศูนยอบรมดานตางๆ รวมทั้งการให

คําปรึกษาในแตละสาขาเพิ่มเติมโดยอีกทางเลือกหน่ึงคือการรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆที่มีความเชี่ยวชาญใน

สาขานัน้ๆ ในการชวยจัดฝกอบรมและใหคําปรึกษาแก SMEs 

6.3 ดานสงเสริมงานวิจัยและพัฒนา สําหรับประเทศไทยแมวามีหนวยงานที่ชวยเหลือและใหการ

สนับสนุนดานการทําวิจัยและพัฒนาอยูเปนจํานวนมาก เชน ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ และศูนยวิจัยตางๆในมหาวิทยาลัย เปนตน แตประเทศไทยควรมีการจัดทํา

เปนโครงการใหญที่มีลักษณะเปนศูนยกลาง โดยประกอบดวยหนวยงานรวมหลายหนวยงานที่ดําเนินการเปนไปใน

ระบบเดียวกันตลอดจนมีการกําหนดโครงการที่เนนเฉพาะไปที่การพัฒนาและวิจัยแลว ก็จะเปนการสรางผลลัพธที่

เปนรูปธรรมมากกวาการสงเสริมการพัฒนาและวิจัยแบบไมมีการรวมศูนยอันจะทําใหนโยบายดานการสงเสริมการ

วิจัยและพัฒนาของไทยไมโดดเดนและไดผลมากเทาที่ควรดังนั้น หากเปนไปไดควรมีหนวยงานกลางจากภาครัฐบาล

ที่ดําเนินการจัดทําโครงการข้ึน พรอมทั้งจัดสรรทุนสนับสนุนและเปนผูประสานงานกับหนวยงาน องคกร และ

สถาบันวิจัยตางๆ ใหเขารวมในโครงการที่จัดทําดังกลาว เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่มีลักษณะเปนไปในแนวทาง

เดียวกันทั้งประเทศและสรางใหเกิดผลลัพธที่เปนประโยชนกับ SMEs ตลอดจนเกิดการพัฒนาประเทศในภาพรวม

โดยประเทศไทยควรจะพิจารณาการสงเสริมให SMEs ไดเล็งเห็นความสําคัญและมีโอกาสในการใชประโยชนจาก

การวิจัยและพัฒนากับการผลิตสินคาหรือบริการใหมๆ ที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงหรือนวัตกรรมใหมๆ ดวยการสราง

แรงจูงใจจากการเพิ่มสัดสวนในการหักคาใชจายของ SMEs ที่ใชไปกับการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงจะเปนมาตรการ

กระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนายิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะเกิดประโยชนแกผูประกอบการในการสรางผลิตภัณฑ

ใหมเขาสูตลาดแลวยังเปนการชวยยกระดับการพัฒนาประเทศอีกดวย 

6.4 การบมเพาะธุรกิจ สําหรับประเทศไทยไดดําเนินการดังกลาวคือมีการจัดตั้งหนวยงานกลางที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อเปนแหลงรวบรวมความรูและทําหนาที่ดูแลใหเกิดการบมเพาะ การสงเสริม และการ

พัฒนา SMEs ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนใหความชวยเหลือโดยการใหคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจแก

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการจัดตั้งศูนยบมเพาะขึ้นในมหาวิทยาลัยตางๆ เชื่อมโยงกับหนวยงานที่มีหนาที่

และความเชี่ยวชาญเฉพาะในการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เชนดาน 

Entrepreneurship และหนวยงานที่รับผิดชอบนโยบายดาน SMEs เชน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (สสว.) ทั้งน้ี เพื่อใหการบมเพาะผูประกอบการในแตละปเปนไปตามแผนแมบท แผนปฏิบัติการ 

รวมถึงใหสอดคลองกับธุรกิจแตละประเภท (Sector) ทิศทางหลักของประเทศ (Priority) และระบบเศรษฐกิจใน

ภาพรวมโดยหากมีการรวมมือกันระหวาง SMEs และสถาบันการศึกษาตางๆ ก็จะเปนผลใหการบมเพาะวิสาหกิจ

นั้นมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนโดยควรเนนนโยบายในการสรางธุรกิจใหมหรือที่เรียกวา “โครงการ Biz-Start-ups” 
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เพื่อกระตุนใหเกิดกิจกรรมใหมๆ ทางเศรษฐกิจโดยประกอบดวยการจัดตั้งศูนยบมเพาะธุรกิจทั้งในมหาวิทยาลัย

และสถาบันวิจัยตางๆ การมีหลักสูตรสําหรับการเริ่มตนธุรกิจ (Start-Up Course) เพื่อใหความรูแกผูที่ตองการเปน

เจาของกิจการ และการมีชมรมผูประกอบการ (Entrepreneur Club) เพื่อเปนการขยายขอบเขตของมาตรการ

สรางธุรกิจใหมดวยการใชเครือขายเดียวกันทั้งสามโครงการ คือ การรวมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางๆ 

ทําใหโอกาสในการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหมและธุรกิจใหมมีจํานวนและประสิทธิผลมากข้ึน 

6.5 ธุรกิจสีเขียว การทําธุรกิจสีเขียว หรือ Go Green นั้นเปนนโยบายใหมที่หลายประเทศทั่วโลกให

ความสนใจ โดยเนนที่การออกนโยบายสนับสนุนรณรงคใหลดและประหยัดการใชพลังงานการดําเนินธุรกิจที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมมากยิ่งข้ึน ซึ่งประเทศญี่ปุนมีมาตรการชัดเจนและเปนรูปธรรมในการสนับสนุนการทําธุรกิจสี

เขียว โดยใชมาตรการทางภาษีเขามาเปนสิ่งกระตุนใหมีการคํานึงถึงการใชพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอมโดยการให

หักคาเสื่อมในอัตราพิเศษรอยละ 30 หรือผูเสียภาษีจะเลือกที่จะไดภาษีคืนรอยละ 7 ก็ได เปนตนสําหรับประเทศ

ไทยไดดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใหสถาน

ประกอบการทั่วประเทศใสใจในการดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องสูการเปน 

“อุตสาหกรรมสีเขียว” และมีสิทธิประโยชนตางๆ ใหเมื่อสามารถดําเนินไดตามเงื่อนไข อาทิ การยกเวน

คาธรรมเนียมรายป การยกเวนอากร การยกเวนภาษี เปนตน 

6.6 การพัฒนาดานเทคนิค/นวัตกรรมใหม ประเทศไทยมีหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่

ทําหนาที่ในการคนควาและนําเทคนิคนวัตกรรมใหมๆมาใช แตสําหรับ SMEs แลวยังไมไดมีการนําเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหมๆ มาใชมากเทาที่ควรดังนั้น จึงควรนํามาตรการสงเสริม SMEs ดานการนําเทคโนโลยี และมา

ประยุกตใช โดยมีการสนับสนุนทางดานการเงินในรูปแบบการใหบัตรกํานัลและการใหเงินสนับสนุนการวิจัยเพื่อ

สรางนวัตกรรมใหม ตลอดจนการสรางใหเยาวชนคนรุนใหมที่มีความคิดสรางสรรค และแปลกใหม ใหเขามามีสวน

รวมในการพัฒนานวัตกรรมใหมของ SMEs และมีโครงการนํานักศึกษาที่จบการศึกษาเขามาฝกงานกับบริษัทที่

ตองการขยายการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดานนวัตกรรมและความสามารถในการทําการคาพาณิชย ซึ่งนักศึกษาที่

เขารวมโครงการตองจบการศึกษาในดานที่เก่ียวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม การออกแบบ และ

การตลาด โดย MSI (Ministry of Science and Innovation) ทั้งน้ี เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ 

SMEs และสงเสริมใหนักศึกษาตลอดจนเยาวชนไดมีโอกาสในการปฏิบัติงานจริงและรูจักการใชความคิดสรางสรรค

ที่มีเพื่อสรางใหเกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมแกประเทศชาต ิ

ทั้งนี้ หากมีการนําแนวคิดที่ประสบความสําเร็จของประเทศตนแบบมาประยุกตใชกับ SMEs ไทยไดอยาง

เหมาะสมแลว จะเปนผลให SMEs ไทยสามารถเติบโตไดอยางม่ันคง และพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นถึงระดับที่

แขงขันได ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ สสว.       

ในฐานะที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายสงเสริมสนับสนุนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศ

ไทย ก็ตองเปนหนวยงานหลักมีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทยอยางครบวงจร เพื่อให 

SMEs ไทยสามารถเติบโตไดอยางสมดุลและยั่งยืนและเปนพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยตอไป 
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2.4 สรุปผลการศึกษาดูงาน เรื่อง Tokyo Olympic 2020 Project Planning ณ Tokyo 
Municipality , Shinjuku ,Tokyo 

 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 
ประเทศญี่ปุน ไดรับสิทธิเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปค ครั้งที่ ๓๒ ระหวางวันที่ ๒๔ กรกฏาคม

๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซ่ึงเปนครั้งที่ ๒ ที่ประเทศญี่ปุนไดรับสิทธิในการเปนเจาภาพ โดยในครั้งแรก

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๗ และครั้งน้ีจะเปนครั้งแรกของโลกที่ถัดจากกีฬาโอลิมปคภายในสองสัปดาห ประเทศญี่ปุนจะ

เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาพาราลิมปคหรือกีฬาโอลิมปคของผูพิการ ในการแขงขันกีฬาโอลิมปคครั้งน้ีจะมีการ

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 ซึ่งแสดงใหเห็นวาโอลิมปค     

และพาราลิมปคเกมส พยายามสงเสริมความหลากหลาย เปนเวทีในการเชื่อมตอกับโลก 

 มุมมองของประเทศญี่ปุน ในการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปคครั้งนี้ เปนไปเพื่อกรุงโตเกียว 

ประเทศญี่ปุน และเพื่อโลก โดยตองการใชกีฬาโอลิมปคหรือโตเกียว ๒๐๒๐ เกมส เปนตัวกระตุนการพัฒนาเมือง

โตเกียว ใหเปนเมืองที่โตเต็มที่ ตองการกระตุนและฟนฟูเศรษฐกิจ สนับสนุนการฟนตัวของพื้นที่ไดรับผลกระทบ

จากเหตุการณ แผนดินไหว เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔ และตองการแสดงใหโลกเห็นถึงความกาวหนาในเทคโนโลยีที่

ทันสมัย สังคมไฮโดรเจน ตองการใหเปนที่จดจํา ตองการหลอหลอมคนทั้งชาติไดมีสวนรวมในการเปนเจาภาพ     

ไดประโยชนสูงสุด และแสดงใหโลกไดรับรูศักยภาพของการผนึกกําลังเพื่อใหเห็นถึงการเปนมหานครที่สมบูรณแบบ 

และในอนาคตใหเปนมรดกทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ใหคนรุนหลัง มีการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมซึ่งกันและ

กันของคนทั้งโลก และคาดหวังวาจะกระตุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic import) จากการขายมรดก

วัฒนธรรม และการทองเที่ยว ในอนาคตและมีความภูมิใจในความสําเร็จอยางยั่งยืน 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. ประเทศญี่ปุน มีความพรอมในเรื่องทรัพยากรมนุษย ที่มีวินัยและปลูกฝงความรักชาติเชื่อฟง

และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ถึงแมจะประสบภัยพิบัติที่รุนแรงเม่ือป 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

แบบที่ดีในการพัฒนาประเทศ 



๒๓ 

 

2. ในสวนของประเทศไทย ควรจะใชโอกาสนี้ในการสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศไทย

และประเทศญี่ปุน เพื่อขยายการสงออกและเพิ่มสัดสวนการลงทุนจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุน โดยธุรกิจที่มี

ศักยภาพจะเปนธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจทองเที่ยวและกอสรางเน่ืองจากจะมีนักทองเที่ยวและนักกีฬาจากนานา

ประเทศที่มีจํานวนมาก เดินทางเขามายังประเทศญี่ปุนเพิ่มมากขึ้น ดังน้ี 

2.1 อุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงประเทศไทยมีศักยภาพเปนครัวของโลก อาหารไทยและวัตถุดิบ

จากประเทศไทยเปนที่นิยมของชาวญี่ปุ นและนักทองเที่ยวทั่วโลก นอกจากน้ี ปจจุบัน ญี่ปุนมีแนวโนมที่จะระวัง

อาหารจากประเทศจีน เน่ืองจากไมเช่ือม่ันเรื่องความปลอดภัย ทําใหอาหารไทยมีโอกาสที่สําคัญทางธุรกิจสําหรับ

เอสเอม็อ ีประเทศไทยและประเทศญี่ปุนนั้น กลาวคือการที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน รับหนาที่เปนเจาภาพจัดการ

แขงขันกีฬาโอลิมปกที่จะมีนักกีฬาและเจาหนาที่ ตลอดจนกองเชียรนานาชาติเขามาที่ญี่ปุนรวมกันนับหม่ืนคน     

ซึ่ง 1 ใน 3 จะเปนผูนับถือศาสนาอิสลาม ตองรับประทานอาหารที่ไดมาตรฐาน “ฮาลาล” ในขณะที่ปจจุบัน 

ประเทศญี่ปุนไมมีโรงงานผลิตสินคาอาหารฮาลาลและหนวยงานรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลใดๆ เลย เนื่องจาก

ในประเทศญี่ปุน มีผูนับถือศาสนานอยมากๆ ดังนั้น หากเอสเอ็มอีประเทศไทยและประเทศญี่ปุนรวมมือกัน โดยใช

ประเทศไทยเปนฐานการผลิตสินคาอาหารใหไดมาตรฐานฮาลาล และสงกลับเขาไปขายยังประเทศญี่ปุนน้ัน จะมี

โอกาสทําเงินมหาศาลในเวลานั้น และยังเปนการเปดตลาดใหประเทศมุสลิมตางๆ ไดรูจักสินคาประเทศไทยไปในตัวดวย  

2.2 อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร ของประดับและของตกแตงบาน เน่ืองจากการกอสรางและ

การปรับปรุงโรงแรมในประเทศญี่ปุ น จะเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับนักทองเที่ยวและนักกีฬาจากนานาประเทศที่มี

จํานวนมาก ทําใหมีความตองการสินคาเฟอรนิเจอร ของประดับและของตกแตงบาน เพิ่มสูงยิ่งขึ้น 

2.3 อุตสาหกรรมกอสราง วัสดุอุปกรณในการสรางโรงแรม และทางดวน เพื่อใชรองรับ     

นักทองเที่ยวและนักกีฬาจากนานาประเทศที่มีจํานวนมากและเปนโครงสรางดานสาธารณูปโภคพื้นฐานของ

ประเทศญี่ปุน เปนตน 

2.4 ธุรกิจสปา การใหบริการนวดแผนไทย การใหบริการเสริมความงามแบบไทย เพื่อรองรับ

นักทองเที่ยวและนักกีฬาจากนานาประเทศที่มีจํานวนมาก ที่เดินทางมาญี่ปุ น ซ่ึงรัฐบาลไทยควรที่จะหารือกับ

รัฐบาลญี่ปุนเพื่อใหออกกฎระเบียบที่ผอนคลายในการเปด ธุรกิจสปาในประเทศญี่ปุนตอไป  

การนํามาประยุกตใช 

1. วิสัยทัศนของ Tokyo Olympic/Paralympic Games 2020 คลายคลึงกับมุมมองวิสัยทัศน

ของรัฐบาลไทยในปจจุบันที่ตองการใหประเทศ “ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” จึงเปนภารกิจสําคัญของทุกภาคสวนใน

การขับเคล่ือนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมๆที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได 

  2. นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ที่มีตอ

พสกนิกรไทยไปปรับใชในการบริหารงานเชิงบูรณาการ การนําแนวคิด  “การให” และ “การเสียสละ” เปนการ
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กระทําอันมีผลเปนกําไร คือความอยูดีมีสุขของราษฎร ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนได หลักการ
“ใหปกครองแบบคนจน แบบที่ไมติดกับตํารามากเกินไป ทําอยางมีสามัคคี มีเมตตากัน ก็จะอยูไดตลอด ไมเหลือ

กับคนที่ทําตามวิชาการที่เวลาปดตําราแลวไมรูวาจะทําอยางไร ลงทายก็ตองเปดหนาแรกเริ่มตนใหม ถอยหลังเขา

คลอง ถาเราใชตําราแบบอะลุมอะลวยกัน ในที่สุดก็เปนการดี ใหโอวาทเขาไปวาขาดทุนเปนการไดกําไรของเรา นัก

เศรษฐศาสตรคงคานวาไมใช แตเราอธิบายไดวา ถาเราทําอะไรที่เราเสีย แตในที่สุดที่เราเสียนั้น เปนการไดทางออม 

ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหน่ึงคือเงินของประชาชน ถาอยากใหประชาชนอยูดี กินดี 

ก็ตองลงทุนตองสรางโครงการซึ่งตองใชเงินเปนรอย พัน หม่ืนลาน ถาทําไปเปนการจายเงินของรัฐบาล แตในไมชา

ประชาชนจะไดรับผล ราษฎรอยูดีกินดีขึ้น ราษฎรไดกําไรไป ถาราษฎรมีรายไดรัฐบาลก็เก็บภาษีไดสะดวก เพื่อให

รัฐบาลไดทําโครงการตอไป เพื่อความกาวหนาของประเทศชาติ ถารู รัก สามัคคี รูเสียสละ คือการได ประเทศชาติ

ก็จะกาวหนา และการที่คนอยูดีมีสุขน้ัน เปนการนับที่เปนมูลคาเงินไมได....” 
 

       ตราสัญลักษณ Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Gamesคือ รูปพัดสีนํ้าเงิน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

๒.๕ สรุปผลการศึกษาดูงาน เรื่อง Health and Productivity Promotion in Workplace 

บทวิเคราะหจากการศึกษาดูงาน 

ประเทศญี่ปุนประสบปญหา เปนสังคมที่มีผูสูงอายุเปนจํานวนมาก แตโดยเฉลี่ยแลวจะมีขอมูลวา

ผูสูงอายุเหลานั้นจะเปนคนไขติดเตียงประมาณ ๑๐ ป จากขอมูลพบวาประมาณ ๖๐ % ของคนญี่ปุนเปนโรคที่มี

สาเหตุเน่ืองมาจากการใชชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนภาระคาใชจายของภาครัฐประมาณปละ ๘.๙ ลานลานเยน ดังน้ัน

กระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนญี่ปุนใหดียิ่งขึ้น ซ่ึงมองวาเปนส่ิงที่สําคัญกวาการที่

มีอายุยืนยาวแตเจ็บปวย ชวยตัวเองไมได จึงไดคิดโครงการ Smart Life Project ข้ึน โดยรวมมือกันในภาคสวนตาง ๆ 
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ทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ และไดชักชวน

ใหหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเขามารวมโครงการ 

Smart Life Project มีเรื่องที่สนับสนุนคนเพื่อใหมีสุขภาพดี ๔ ประการคือ 

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

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

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

รถกอนถึงที่ทํางานแลวเดินออกกําลังกายมาเปนตน 

(๒) Smart Eat เพิ่มการรับประทานผักอยางนอยวันละ ๗๐ กรัม 

(๓) Smart Breath รณรงคเลิกสูบบุหรี่ เน่ืองจากภัยจากการสูบบุหรี่สงผลอยางรุนแรงถึงผูที่อยู

ใกลเคียงดวย (Second smoke) 

(๔) Smart check การตรวจสุขภาพเปนประจํา เพื่อใหรูถึงสุขภาพของตนเอง หากพบปญหา

สุขภาพจะไดรักษาไวอยางทันทวงที 

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

กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ พ.ศ. 2546) จัดทําข้ึนตามพระราชบัญญัติการ
สงเสริมสุขภาพเพื่อปรับปรุงการสงเสริมสุขภาพแหงชาติตั้งแตป 2556 ถึง พ.ศ. 2565 

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

แนวทางขั้นพื้นฐานเพื่อการสงเสริมสุขภาพ 
1. การยืดอายุขัยและลดความเหลื่อมล้ําดานสุขภาพ 

- เปนเปาหมายสูงสุดที่ควรตระหนักถึงโดยการปรับปรุงนิสัยการดําเนินชีวิตและการพัฒนา
สภาพแวดลอมทางสังคมที่ดี 

- รัฐบาลแหงชาติจะสงเสริมมาตรการปองกันโรควิถีชีวิตที่ครอบคลุมและดําเนินการโครงการ
ตางๆที่สนับสนุนพื้นที่ตางๆเชนการดูแลทางการแพทยและการดูแลระยะยาว 

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

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานและโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง 
- รัฐบาลแหงชาติจะสงเสริมการประสานงานดานการรักษาพยาบาลและดําเนินการตรวจ

สุขภาพและแนวทางที่เฉพาะเจาะจงนอกเหนือจากการสงเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
เปนประโยชนตอสุขภาพ เชน อาหารที่เหมาะสม การออกกําลังกายในระดับปานกลาง และ
การเลิกสูบบุหรี่ และการสรางสภาพแวดลอมทางสังคมที่ดี 
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3. การบํารุงรักษาและปรับปรุงฟงกช่ันที่จําเปนสําหรับการมีสวนรวมในชีวิตทางสังคม 
- สงเสริมสุขภาพ "ของจิตใจ" "สุขภาพของคนรุนตอไป" และ "สุขภาพของผูสูงอายุ" ที่

เหมาะสมกับแตละข้ันตอนชีวิตเพื่อมุงสูชีวิตที่เปนอิสระในชีวิตประจําวัน 
- รัฐบาลแหงชาติจะสงเสริมการปรับปรุงมาตรการดานสุขภาพจิตมาตรการเพื่อสงเสริมสุขภาพ

ของหญิงตั้งครรภและเด็กและการปองกันและสนับสนุนการดูแลระยะยาว 
4. การพัฒนาสภาพแวดลอมทางสังคมเพื่อสนับสนุนและคุมครองสุขภาพ 

- การพัฒนาและส่ิงแวดลอมที่สนับสนุนและปกปองสุขภาพของบุคคลรวมทั้งบุคคลที่มีปญหา
ในการรักษาชีวิตที่ปราศจากความกดดันและความเครียดจากเวลาเปนสังคมโดยรวม 

- รัฐบาลแหงชาติจะสงเสริมการใหขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมที่ดําเนินการโดย บริษัท และ บริษัท 
อ่ืน ๆ ที่สมัครใจใชมาตรการเพื่อสงเสริมสุขภาพและประเมินมาตรการที่เก่ียวของ 

5. การปรับปรุงนิสัยการดําเนินชีวิตและสภาพแวดลอมทางสังคมที่เก่ียวของกับโภชนาการและอาหารการ
ออกกําลังกายและการออกกําลังกายสวนที่เหลือการด่ืมสุราการสูบบุหรี่และสุขภาพฟนและชองปาก 

- เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตนรัฐบาลแหงชาติจะปรับปรุงนิสัยการดําเนินชีวิตแตละแบบ
รวมถึงการเขาใจลักษณะปญหาสุขภาพและอื่น ๆ ของกลุมเปาหมาย 

6. กระตุนใหทุกภาคสวน เชน กลุมบริษัท, กลุมองคการ และกลุมสวนราชการทองถ่ิน เขามามีสวนรวมใน
โครงการน้ี และจัดใหมีการประกวดและใหรางวัลกับหนวยงานตนแบบ (Best Practice) และกลุมบริษัทหรือ
หนวยงานที่ไดรับรางวัล จะไดรับการยอมรับและการอุดหนุนจากประชาชนชาวญี่ปุนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเปน
ทางเลือกสําหรับหนุมสาววัยทํางาน ที่อยากรวมทํางานเปนอันดับตนๆกับบริษัทเหลานี ้

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. จูงใจประชาชนใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กอใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
2. จัดตั้งคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการทํางานชวยกอใหเกิดการบริหารแบบธรรมาภิบาล 
3. เผยแพรนโยบายสงเสริมสุขภาพตอประชาชนโดยอาศัยส่ือตางๆ หลากหลาย เพื่อใหประชาชนเขาถึงได

งาย 
4. บูรณาการการสงเสริมสุขภาพใหหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเปนส่ิงสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง 
5. ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ใหความรวมมือทุกขั้นตอนของการพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็ง

ของการพัฒนา 
6. เสริมสรางคานิยมการอนุรักษส่ิงแวดลอมสําหรับทุกคนและทุกสถานที่เพื่อเปนแบบอยางที่ดี 
7. เสริมสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครองในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน กอใหเกิดการแกไขปญหา

อยางมีประสิทธิภาพ 
8. ควรใหความสําคัญในการนํานโยบายดานการสงเสริมสุขภาพสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
9. ควรสงเสริมการพัฒนาที่นําธรรมชาติบําบัดมาใชในการสรางเสริมสุขภาพ 
10. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกทั้งในชุมชน ในโรงพยาบาล และในโรงเรียนหรือสถาบันที่เกี่ยวของ 
11. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการสงเสริมสุขภาพระหวางประเทศไทยและประเทศญี่ปุน 
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12. ควรมีการศึกษารูปแบบการปองกันอุบัติภัยจากการจราจรของประเทศญี่ปุน โดยเฉพาะการเสริมสราง
จิตสํานึกของบุคคลและโครงสรางของถนน 

13. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาจิตสํานึกในการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศญี่ปุนเพื่อนํามา
ประยุกตใชในประเทศไทย 

14. ควรศึกษาการบริหารจัดการศูนยดูแลผูสูงอายุ เพื่อนํามาประยุกตใชในประเทศไทย 
 

สรุป 
ตลอดชวงเวลาการศึกษาดูงานคณะผูศึกษาดูงานไดพบเห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเปนอยูของคนญี่ปุนที่ดู

ภายนอกสุภาพออนโยนแตภายในแข็งแกรงและเต็มเปยมไปดวยความมุงม่ันและจริงจังในการดําเนินชีวิต ได

ประสบพบเห็นสภาพบานเมืองที่สะอาดและเปนระเบียบเ รียบรอย สถาปตยกรรม โบราณสถาน และ

สภาพแวดลอมที่ยังคงความสวยงามและเต็มไปดวยเรื่องราวที่นาสนใจ  ความตรงตอเวลา และการใหความสําคัญ

เรื่องความปลอดภัยในการใชยานพาหนะ ตลอดระยะเวลาการศึกษาดูงานไมเคยประสบพบเห็นอุบัติเหตุเลยแมแต

ครั้งเดียว การจราจรที่สะดวกคลองตัว จุดพักรถตามริมทางที่สะดวกสบายและมีอยูเปนระยะอยางเหมาะสม คนขับ

รถยนตสาธารณะจะมีการพักรถทุก ๆ ๒ ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวใน

เรื่องการยกเวนวีซาเขาประเทศ การอํานวยความสะดวกในการคืนภาษีใหแกนักทองเที่ยวที่สะดวกรวดเร็วเพื่อ

มุงหวังที่จะกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศญี่ปุนที่กําลังอยูในชวงประสบปญหามีหน้ีสาธารณะคิดเปนสัดสวนตอจี

ดีพีสูงที่สุดในโลก เปนตน  

นอกจากน้ันประสบการณที่ไดรับจากศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรูในเรื่อง Traffic and Pollution 

Management ณ Osaka Prefectural Government ทําใหไดรับทราบเทคนิควิธีในการแกไขปญหาคุณภาพ

อากาศและการจราจรของเมืองโอซากา ที่ในอดีตเมื่อป ค.ศ.1965 นั้นเต็มไปดวยปญหามลภาวะทางอากาศและ

การจราจรในเขตเมืองที่ยํ่าแย แตดวยความมุงมั่นทุมเทของจังหวัดโอซากา ภายในระยะเวลาไมกี่ทศวรรษนครโอซา

กา สามารถแกไขปญหาดังกลาวลงไดดวยวิธีการที่หลากหลายและมีประโยชนอยางยิ่งในการนํามาพิจารณาปรับใช

ในประเทศเราหลายเร่ืองอาทิเชน การออกกฎเกณฑบังคับใหตองมีการบํารุงรักษารถยนตเพื่อไมใหปลอยควันพิษ 

การออกขอบัญญัติการควบคุมการจราจร การสนับสนุนผลิตรถยนตขนาดเล็กที่มีความเร็วไมมากใชพลังงานสะอาด

และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมที่ประสบความสําเร็จไดรับการตอบรับจากสังคมเกินเปาหมาย 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 การศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู
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ในหัวขอนี้มีประโยชนเปนอยางมากและสอดคลองเหมาะสมกับนโยบายไทยแลนด 4.0 ของรัฐบาลปจจุบันที่มุงเนน
เปล่ียนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม ทั้งนี้เพราะ
ประเทศญี่ปุนมีนโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs และ Local Business มาต้ังแตหลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ และ
นโยบาย Startup การสงเสริมการทําธุรกิจแนวใหมดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการคิดคนสินคาและบริการ
ที่มีความหลากหลายแปลกใหมอยูตลอดเวลา เปล่ียนจากการทํามากไดนอยเปนการทํานอยแตไดผลตอบแทนมาก 
โดยเฉพาะจังหวัดชิสุโอกะ เปนเมืองที่เหมาะสมมากในการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อนําไปปรับใชขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ตัวอยางของ Shizuoka Triangle Research Cluster ที่ได
แบงกลุมการสงเสริมวิจัยและพัฒนา (๑) Pharma Valley Project (๒) Food Science Hills Project (๓) 
Photon Valley Project นับไดวาเปนตัวอยางที่ดีและควรคาแกการเรียนรูและพิจารณามาปรับใชกับประเทศเรา 

สุดทายคือการไปศึกษาดูงานการเตรียมความพรอมของมหานครโตเกียวที่รับไดเกียรติใหเปนเจาภาพ

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

๒๐๒๐ และ ๒๕ สิงหาคม – ๖ กันยายน ๒๐๒๐ ทําใหไดเห็นการเตรียมความพรอม การวางแผนงานที่ละเอียด

รอบคอบเพื่อรองรับนักกีฬา กองเชียรและนักทองเที่ยวจํานวนมหาศาลที่จะเดินทางมาชวงมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ

ที่สุดของมวลมนุษยชาติ ประเทศญี่ปุนตั้งเปาหมายของการเปนเจาภาพในมหกรรมกีฬาครั้งนี้ไว ๓ ประการคือ (๑.) 

ตองการใหทุกคนบรรลุวัตถุประสงคแหงตนทั้งนักกีฬาไดแสดงออกถึงศักยภาพสูงสุดของตนไดอยางเต็มที่สรางสถิติ

ที่ควรคาแกการจดจํา กองเชียรทั้งที่เดินทางมาและไมไดเดินทางมามีความสุขสนุกสนานกับเกมสกีฬาในครั้งน้ี และ

ใหมวลมนุษยไดตระหนักถึงพลังของกีฬาที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลก (๒.) หลอมรวมมวลมนุษยชาติที่มีความ

แตกตางหลากหลายใหมารวมกันเปนหนึ่งเดียวมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน (๓.) ทิ้งมรดกไวใหคนรุน

หลังไดจดจําและกลาวขานถึงการเปนมหานครที่สมบูรณแบบในทุก ๆ ดาน เปนตน ความทาทายในการเปน

เจาภาพครั้งน้ีของประเทศญี่ปุนที่นาสนใจศึกษาและติดตามคือ ปญหาตาง ๆ ที่รุมเราหลายเรื่องกับเปาหมายและ

ความคาดหวังที่ประเทศญี่ปุนตั้งไวน้ันสุดทายแลวผลสรุปจะจบลงเชนไร? ทั้งนี้เพราะประเทศญี่ปุนกําลังประสบ

ปญหาเศรษฐกิจมีหน้ีสาธารณะคิดเปนสัดสวนตอจีดีพีสูงที่สุดในโลก งบประมาณคาใชจายที่สูงมากกวา 3 พัน

ลานดอลลารสหรัฐ และมีทีทาจะบานปลาย ตัวอยางการขาดทุนของเจาภาพโอลิมปคใน ๒ – ๓ ครั้งหลังที่ผานมา 

เปนตน ดังนั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวประเทศญี่ปุนและนครโตเกียวจึงทํางานอยางหนักเพื่อพิสูจนฝมือให

ชาวโลกไดรับรู มีการผนึกกําลังกันของรัฐบาลกลาง  การบริหารทองถิ่น  และภาคเอกชน เพื่อบริหารงบประมาณ

ในการเปนเจาภาพครั้งน้ีใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารสัมปทาน ลิขสิทธิ์ กิจการกอสราง สถานที่ทองเที่ยว 

มรดกทางวัฒนธรรม สถานที่ทองเที่ยว สินคา บริการ และผลประโยชนที่จะติดตามทั้งกอน ระหวางและหลังการ

จัดการแขงขันใหเกิดประโยชนสูงสุด ลวนเปนงานทาทายที่รอการพิสูจน แตในฐานะชาวเอเชียดวยกันเช่ือมั่นวา

ดวยศักยภาพของคนญี่ปุนที่เต็มเปยมไปดวยพลังของความคิดสรางสรรค ความมุมานะขยันอดทน มีระเบียบวินัยสูง 

ตลอดจนตัวอยางของความสําเร็จในการเปนเจาภาพกีฬาโอลิมปคเกมส เม่ือป 2507 หรือเมื่อ 53 ปที่แลวซึ่ง

ญี่ปุนสามารถใชพลังของกีฬาโอลิมปค เปนแรงขับดันสําคัญในการพัฒนาชาติจนกาวหนารุงเรืองตอเนื่องมาจนถึง
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ทุกวันนี้ นาจะเปนเครื่องยืนยันไดวามหกรรมกีฬาโอลิมปค และพาราลิมปคเกมส ในป ค.ศ.๒๐๒๐ ณ มหานคร

โตเกียว ที่มวลมนุษยชาติรอคอยจะยิ่งใหญและอยูในความทรงจําของชาวโลกอยางแนนอน 

 คณะศึกษาดูงานไดรับทราบบริบทของประเทศญี่ปุนในดานประชากร สภาพภูมิประเทศ

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมยุทธศาสตรเชิงพื้นที่ ตลอดจนปญหาสําคัญของพื้นที่ประสบกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ แผนกินไหวที่รุนแรง กรณีเมือง Hyogo ในป 1995 จากประสบการณและการเรียนรูจากภัยขนาดใหญ 

นําไปสูการวางโครงสรางในการรับมือกับภัยขนาดใหญ มีการจัดต้ังศูนย Union of Kansai Government การวาง

โครงสรางทางการบริหาร โดยเฉพาะเมืองโอซากา มีการต้ังศูนยบริหารจัดการภัยพิบัติของเมือง Hyogo ซึ่งเปน

ศูนยในการเฝาระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในการเตรียมความพรอมลวงหนาเพื่อรับมือการบูรณาการความรวมมือ

ของหนวยงานที่เกี่ยวของ การจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ของชุมชน การฟนฟู เพื่อกลับคืนสูสภาวะปกติใหเร็ว

ที่สุด มีการออกแบบโครงสรางอาคารสถานที่ที่สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวขนาดใหญ การเตรียม

ความพรอมของเช้ือเพลิง วัสดุอุปกรณ เครื่องมือที่พรอมตลอดเวลา การอบรมใหความรูกับเจาหนาที่ในการ

ชวยเหลือ กูภัยชวยชีวิต และพื้นฟู การใหความรูกับประชาชน มีการจัดทําแผนรับมือภัยพิบัติ รวมถึงการฝกซอม

อยางเปนระบบ ซึ่งประเทศไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติสามารถนําไปเปนแนวทางปรับใชกับพื้นที่ ที่มี

ความเสี่ยงกับภัยธรรมชาติในดานตางๆ  

 เมืองชิซูโอกะ เปนเมืองที่มีศักยภาพโดดเดนเน่ืองจากมีสภาพธรรมชาติสวยงาม เปนที่ต้ังของภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งมี

ชื่อเสียงและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วโลก มีจุดเดนในดานการเกษตร โดยเฉพาะผลไมพืชผัก รวมถึงการประมง เมืองชิซูโอกะ จึง

ไดวางยุทธศาสตรใน 3 ดาน ภายใตจุดแข็งและเปาหมายที่จะกําหนดทิศทางการพัฒนาไปสูอนาคต ไดแก  1) การเปนผูนําดาน

เวชภัณฑ โดยกําหนดพื้นที่ดานตะวันตกของเมืองเปนฐานการผลิต   2) การแปรรูปดานผลิตภัณฑทางการเกษตร (Food Science) 

โดยกําหนดพื้นที่ตอนกลางของเมืองเปนฐานการผลิต  3) การวิจัยพัฒนาอัจฉริยะสมองกล (Photon Valley) กําหนดพื้นที่ดาน

ตะวันตกของเมืองเปนฐานการพัฒนา  นอกจากน้ียังมีการสงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจ ชุมชน SME และ Startup โดยมีหนวยงานของ

รัฐบาลมีสวนในการสนับสนุนดานการใหคําปรึกษา ใหขอมูล ขอแนะนํา และสนับสนุนเงินทุน เพื่อใหเกิดธุรกิจใหม  ๆเติบโตเกิดขึ้น

ไดอยางมั่นคง จะเห็นไดวาผูนําของเมืองชิซูโอกะ เปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตรเชิงพื้นที่ ภายใตจุดแข็งและ

ศักยภาพของเมือง ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอผูนํา ซ่ึงไดมีการบริหารราชการมาอยางตอเนื่อง 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” ซ่ึงมี 5 มาตรการหลัก ไดแก การสงเสริม

สุขภาพที่ดีของประชาชน การปองกันการเกิดโรคที่ไมติดตอเรื้อรัง การดูแลรักษาสุขภาพและการพัฒนา



๓๐ 

 

สภาพแวดลอมที่ดี กิจกรรมหลักที่สงเสริมใหประชาชนปฏิบัติ เชน การควบคุมการบริโภคอาหาร โดยเพิ่มผักผลไม

ในแตละมื้อ การงดสูบบุหรี่ การตรวจสุขภาพประจําป การสงเสริมใหคนออกกําลังกาย การเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้น

ในสถานที่ทํางาน โดยมีการรณรงคและสงเสริมภายใต Logo ในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งหนวยงานภาครัฐ

ของไทยสามารถนําวิธีคิดและแนวทางปฏิบัติมาปรับใชในการสงเสริมสุขภาพของประชาชนและบุคลากรในองคกร

ภาครัฐ เพื่อเพิ่มผลิตภาพของการทํางานและลดโรคภัยไขเจ็บ และคาใชจายจากการรักษาพยาบาล  

 การศึกษาดูงาน ณ Tokyo Metropolitan Government เน่ืองจากรัฐบาลญี่ปุน ไดรับเปน

เจาภาพในการจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปค 2020 ซึ่งไดมอบหมายใหมหานครโตเกียว เปนเจาภาพหลัก โดยรัฐบาล

เปนผูสนับสนุน ซึ่งไดรับทราบถึงการเตรียมงานโดยในเบื้องตนมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานที่กําหนดแผนงานตาม

ขั้นตอนและระยะเวลา เชน ดานการกอสรางหมูบานนักกีฬา การวางโครงขายสนามจัดการแขงขันที่กระจายตัวไป

ยังเมืองตางๆ โดยรอบ การวางโครงสรางทางการบริหาร โดยมีคณะกรรมการระดับตางๆ การแสวงหาความรวมมือ 

โดยเฉพาะอาสาสมัครประชาชนจํานวน 90,000 คน รวมถึงการวางโครงขายคมนาคม ซึ่งไดมีการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ เพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชนเปนเจาภาพรวมกัน ซึ่งยังคงมีปญหาในดานงบประมาณ 

จะตองขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาล 

 จากขอสรุปการศึกษาดูงานในประเด็นดานตางๆ นั้น มีปจจัยหลักแหงความสําเร็จที่สําคัญคือ 

ประชาชนชาวญี่ปุนมีพื้นฐานของระเบียบวินัย ในการดําเนินชีวิต มีความละเอียดรอบคอบ มุงม่ัน เปนนักคิด นัก

วางแผนพัฒนา โดยเฉพาะเรื่องสําคัญที่เปนประโยชนตอประชาชนและบริการสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี มีส่ิงอํานวยความสะดวกปลอดภัย จนกลายเปนวัฒนธรรมของคนญี่ปุนที่เปนจุดแข็งในความสําเร็จ

ของการขับเคล่ือนการพัฒนาดานตางๆ โดยใหความสําคัญของประชาชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา  

 

************************* 

 

 

 

 

 



ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน 

ณ ประเทศญี่ปุน 
ที ่ ประเด็นการศึกษาดูงาน ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับ 
๑. Traffic and Pollution Management 

ณ Osaka Prefectural Government 
๑. หากจะปรับเปล่ียนประเทศไทยใหมีความกาวหนาพัฒนา
เทียบเทากับประเทศญ่ีปุนในมิติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองเพ่ิมศักยภาพของทองถ่ิน ดังน้ี 
๑.๑ ปรับบทบาทภาครัฐไทย เพ่ิมความเขมแข็งใหทองถ่ิน เริ่ม
กระบวนการถายโอนภารกิจ อํานาจ ทรัพยากรและบุคลากรอยาง
จริงจังโดยการ 
๑) ถายโอนภารกิจของราชการสวนกลางท่ีลงไปทําหนาท่ีในภูมิภาค
ไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน โรงเรียนประถมและมัธยม 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน ปศุสัตว สาธารณสุข สํานักงาน
การทองเท่ียว ฯลฯ 
๒) พยายามผสานราชการสวนภูมิภาคเขากับทองถ่ิน และลด
จํานวนราชการสวนกลางท่ีลงไปในพ้ืนท่ีลง เพ่ือใหเกิด”จังหวัด
จัดการตนเอง” 
๓) เพ่ิมความเปนอิสระของทองถ่ินในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของตนเอง 
๔) แกไขกฎหมาย ลดอํานาจการควบคุมทองถ่ินจากสวนกลางและ
สวนภูมิภาคลง 
๑.๒ สรางความแนนอนดานรายได ใหสามารถจัดเก็บรายไดเอง
มากข้ึน โดยการ 
๑) เพ่ิมสัดสวนรายไดจากภาษีของทองถ่ินโดยถายโอนอํานาจการ
เก็บภาษีบางประเภทใหแกทองถ่ิน เชน ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษี
นิติบุคคล ภาษีการคา ภาษีอบายมุข 
๒) ลดเงินของรัฐบาลกลางลง โดยเฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(Specific Grant) เพ่ือใหทองถ่ินมีแรงจูงใจในการหารายไดเองมาก
ข้ึน 
๑.๓ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทย จําเปนตองมีการ
ควบรวมและลดจํานวนลง 
๑.๔ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหเขาไปมีสวนรวม
ในการปกครองมากข้ึน เชน 
๑) ลดขอจํากัดทางกฎหมายเพ่ือใหการตรวจสอบถอดถอนโดย
ประชาชนงายข้ึน 
๒) มีกลไกใหผูมีสวนไดเสียในพ้ืนท่ี เชน สมาคมธุรกิจการคา 
สหภาพแรงงาน กลุมสมาคมแมบาน ฯลฯ เขามามีสวนรวมในการ
ปกครองทองถ่ิน 

 



๒ 

ที ่ ประเด็นการศึกษาดูงาน ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับ 
 

 
๒. 

 

 
Natural Disaster Prevention and 
Rehabilitation (ศูนยบริหารจัดการภัย
พิบัติจังหวัด HYOGO) 

๓) เปิดเผยข้อมลูตอ่ประชาชนอยา่งสมํ�าเสมอ 

 

๑. ในการบริหารจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพกอนการเกิดภัย 
พิบัติ ในชวงระหวางการเกิดภัย ควรมีการฝกซอมการใชอุปกรณ 
ในภาวะฉุกเฉิน การหนีภัย การปฏิบัติตัวท่ีถูกวิธีเพ่ือเตรียมพรอม
รับภัยพิบัติ ในชวงระหวางการเกิดภัยพิบัติ ผูประสบภัยตอง
สามารถชวยเหลือตัวเองใหมีชีวิตอยูรอดไดอยางนอย ๗๒ ช่ัวโมง 
กอนท่ีความชวยเหลือจากภายนอกจะเขาไปถึง รวมท้ังการใหความ
ชวยเหลือจากทางราชการและภาคเอกชนอยางเปนระบบในชวง
หลังจากเกิดภัยพิบัติ เพ่ือใหความสามารถกลับคืนสูภาวะปกติได
อยางรวดเร็ว และสามารถตอบสนองตอความตองการ ตลอดจน
ความเดือดรอนของผูประสบภัยไดอยางตรงจุด 
๒. การจัดต้ังศูนยปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency 
Operation Center : EOC) อยางถาวร เพ่ือเตรียมความพรอม
รับมือภัยพิบัติดวยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เน่ืองจากประเทศไทยยัง
ไมมีการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินอยางถาวร ในอดีต
เม่ือเกิดภัยพิบัติข้ึน ไมวาจะเปนนํ้าทวม ดินโคลนถลม ฝนแลง 
พายุถลม รัฐบาลไทยจะจัดต้ังศูนยปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน
ข้ึนมาเฉพาะกิจ ซ่ึงเปนการดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนกรณี  ๆไป ดังน้ัน 
ศูนยดังกลาวจึงไมมีเคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการบริหารจัดการภัย
พิบัติท่ีเกิดข้ึน ไทยควรมีระบบเตือนภัยพ้ืนฐานลวงหนาท่ีทันตอ
เหตุการณ เช่ือถือได และเขาถึงประชาชนทุกคนในพ้ืนท่ี ไดแก 
ระบบเตือนภัยลวงหนา SMS ผานระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีทุก
เครือขาย เปนตน 
๓. จัดต้ังศูนยเรียนรูการปองกันภัยพิบัติ (Disaster Prevention 
Experience – Learning Facility) เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปได
เรียนรูถึงข้ันตอนวิธีการจัดการภัยพิบัติ เพ่ือใหสามารถเอาชีวิตรอด
ไดเม่ือเกิดภัยพิบัติจริง ซ่ึงเปนการลดการสูญเสียชีวิต และยังเปน
การเพ่ิมทักษะใหประชาชนสามารถชวยเหลือตัวเองกอน แทนท่ีจะ
รอความชวยเหลือจากภายนอกท่ีอาจลาชาและไมทันการณ 
๔. จัดหลักสูตรสอนวิธีการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติใน
โรงเรียน ต้ังแตระดับประถมข้ึนไปในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ เพ่ือ
เตรียมความพรอมใหกับเด็กซ่ึงถือเปนอนาคตของชาติ ไดรูวิธี
ปฏิบัติตัวเม่ือเกิดเหตุภัยพิบัติและสามารถเอาชีวิตรอดไดดวยตัวเอง 
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๓. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Business Startup Promotion ณ 
Shizuoka Prefectural Government 

๕ สนับสนุนการใชพลังงานทางเลือกอยางจริงจังและตอเน่ืองในทุก
ระดับ โดยเฉพาะในระดับชุมชน เพ่ือใหคนในชุมชนไดเรียนรูการ
ผลิตและการใชพลังงานท่ีสามารถผลิตไดเองในพ้ืนท่ี เชน พลังงาน
แสงอาทิตย และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมรับมือกรณีเกิดการ
ขาดแคลนพลังงานไฟฟา รวมท้ังควรสนับสนุนใหมีการจัดต้ังศูนย
เรียนรูเพ่ือสงเสริมเยาวชนของชาติใหเรียนรูการใชพลังงาน
ทางเลือกและผานการฝกปฏิบัติในสถานท่ีจริง 
๖. ในกรณีท่ีส่ิงปลูกสรางท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน หรือ
สะพาน ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ จนเกิดความเสียหายมาก 
และไมสามารถใชสัญจรและขนสงส่ิงของได ควรมีการนําแนว
ทางการเปนหุนสวนระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private 
Partnership : PPP) มาประยุกตใช เพ่ือใหการกอสรางดําเนินการ
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากการนําระบบเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยของภาคเอกชนมาใชในการกอสราง หลังจากเหตุการณ 
สึนามิในญ่ีปุน สามารถสรางสะพานช่ัวคราว Great Kansen 
Bridge ภายในเวลาเพียง ๖๑ วัน เร็วกวากําหนดถึง ๒ เดือน จาก
ความรวมมือของภาครัฐและเอกชน ทําใหการเขาไปฟนฟูพ้ืนท่ีและ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยทําไดงายข้ึน 
๗. วางแผนสรางเมืองรูปแบบใหม (Future City) โดยเนน ๓ สวน 
คือ การเปนเมืองท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เอ้ืออํานวยตอการเขาสู
สังคมผูสูงอายุ และการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ 
 
๑. จังหวัดและกลุมจังหวัดในประเทศไทยมีหลายแหงท่ีมีศักยภาพ
ดานภูมิสังคมไมแพจังหวัดชิซูโอกะ เราสามารถจัดทําเครือขายแบบ
เขาหรือเขารวมเครือขายกับเขาได โดยอาจจัดทําเปนรูปแบบ
จังหวัดคูแฝดกับจังหวัดชิซูโอกะ หรือทํากับจังหวัดอ่ืนหรือเมือง
อ่ืน  ๆท่ัวโลกท่ีมีลักษณะทางภูมิสังคมคลายคลึงกัน เพ่ือสงเสริม
ดานวัฒนธรรม การทองเท่ียวและดานอ่ืน  ๆตามความเหมาะสม 
๒. โครงสรางพ้ืนฐานเปนส่ิงจําเปนท่ีจะดึงดูดนักลงทุน 
นักทองเท่ียว รัฐบาลจึงตองสนับสนุนจังหวัดใหมีความพรอมในดาน
น้ี 
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  ๓. หนวยงานภาครัฐตองลดการทุจริตคอรรัปช่ันและลดข้ันตอนการ

ทําธุรกิจสําหรับกลุมธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจ
เร่ิมตน (Startup) ซ่ึงถือเปนวิสาหกิจกลุมใหม ท่ีมีศักยภาพในการ
เติบโตสูงอยางกาวกระโดด ถือเปนวิสาหกิจแหงอนาคตท่ีจะเปนอีก
หน่ึงกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึง
จะตองสงเสริมกันอยางจริงจัง 
๔. กลุมวิสาหกิจเร่ิมตน (Startup) ท่ีจะเติบโตไดในยุคน้ี ตองคิด
วางแผนธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเจาะตลาดระดับเอเชียใหได 
ไมใชแคเพียงตลาดในประเทศไทย เพ่ือเช่ือมโยงและสรางสรรค
นวัตกรรมข้ึนมา และท่ีสําคัญกุญแจดอกแรกท่ีจะไขประตูสูเวทีโลก 
ตองไมลืมเร่ืองการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษดวยเชนกัน 
๕. จากการรวมตัวกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) SMEs ในประเทศไทยจําเปนตอง
มีการเตรียมความพรอม และปรับตัวในการดําเนินธุรกิจใหมีความ
เปนสากล เพ่ือเขาสูตลาดตางประเทศ ท้ังดานการบริหารจัดการ
แรงงาน การลงทุนในตางประเทศ การเปดสาขา การหาตัวแทน 
และหุนสวนในตางประเทศ ตลอดจนการแสวงหาแหลงวัตถุดิบ
เพ่ือใหสามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยางย่ังยืน 
๖. รัฐบาลตองกําหนดนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวของกับ SMEs 
ใหมีความเหมาะสมและเปนแนวทางปฏิบัติให SMEs ไทย สามารถ
ดําเนินธุรกิจรวมกับนานาชาติได เพ่ือใหเกิดการมุงสูความเปนสากล
หรือ SMEs Internationalization ได เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยควรนําผลการศึกษาวิเคราะหกฎหมาย นโยบาย และมาตรการท่ี
เก่ียวของกับ SMEs ของประเทศญ่ีปุนท่ีนาสนใจ และสามารถนํามา
ประยุกตใชกับ SMEs ของประเทศไทย ใหมีความเหมาะสมกับ
สถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศได ดังน้ี  
๑) ดานภาษีอากร ควรนําตนแบบนโยบายการหักลดหยอนภาษี
อากรของประเทศญ่ีปุนมาปรับใชเปนมาตรการเสริมกับนโยบายการ
ยกเวนภาษีอากรตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม อันจะเปนการสงเสริม 
SMEs ใหไดมีโอกาสและศักยภาพในการดําเนินธุรกิจมากย่ิงข้ึน 
๒) การจัดต้ังศูนยบริการขององคกรสงเสริม SMEs คือ การมี
หนวยงานกลางท่ีมีภารกิจในการดูแลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมโดยตรง ทําหนาท่ีนํานโยบายในการพัฒนา  SMEs 
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  มาดําเนินการในทางปฏิบัติ และเปนหนวยงานท่ีดําเนินการ

ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตาง  ๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือให
เกิดการขยายการใหบริการตาง  ๆตลอดจนความชวยเหลือแก 
SMEs อยางท่ัวถึงท้ังประเทศ 
๓) สงเสริมงานวิจัยและพัฒนา ควรมีการจัดทําเปนโครงการขนาด
ใหญท่ีมีลักษณะเปนศูนยกลาง ประกอบดวยหนวยงานหลาย
หนวยงานท่ีดําเนินการไปในระบบเดียวกัน ตลอดจนมีการกําหนด
โครงการท่ีเนนเฉพาะโครงการท่ีพัฒนาและมีการวิจัยแลว ซ่ึงจะ
เปนการสรางผลลัพธท่ีเปนรูปธรรมมากกวาการสงเสริมการพัฒนา
และวิจัยแบบไมมีการรวมศูนย จัดสรรทุนสนับสนุนและเปนผู
ประสานงานกับหนวยงาน องคกร และสถาบันวิจัยตาง  ๆใหเขา
รวมโครงการ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีมีลักษณะเปนไปในแนวทาง
เดียวกันท้ังประเทศและสรางผลลัพธท่ีเปนประโยชนกับ SMEs 
และเกิดการพัฒนาประเทศในภาพรวมตอไป 
๔) การบมเพาะธุรกิจ จัดต้ังหนวยงานกลางท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะ เพ่ือเปนแหลงรวบรวมความรูและทําหนาท่ีดูแลใหเกิดการ
บมเพาะ การสงเสริม และการพัฒนา SMEs ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ตลอดจนใหความชวยเหลือแนะนําในการดําเนินธุรกิจแก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
๕) ธุรกิจสีเขียว หรือ Go Green เปนนโยบายใหมท่ีหลายประเทศ
ท่ัวโลกใหความสนใจ โดยเนนการออกนโยบายสนับสนุนรณรงคให
ลดและประหยัดการใชพลังงานในการดําเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองสูการเปน “อุตสาหกรรมสี
เขียว” และมีสิทธิประโยชนตาง  ๆให เม่ือสามารถดําเนินการได
ตามเง่ือนไข เชน การยกเวนคาธรรมเนียมรายป การยกเวนอากร 
การยกเวนภาษี เปนตน 
๖) การพัฒนาดานเทคนิค/นวัตกรรมใหม ควรนํามาตรการสงเสริม 
SMEs ดานการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช โดยการสนับสนุน
ทางดานการเงินในรูปแบบการใหบัตรกํานัลและการใหเงิน
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมใหม ตลอดจนสงเสริมให
เยาวชนคนรุนใหมท่ีมีคิดสรางสรรค และแปลกใหม ใหเขามามีสวน
รวมในการพัฒนานวัตกรรมใหม เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพในการ
แขงขันของ SMEs และสงเสริมใหเยาวชนไดมีโอกาสในการปฏิบัติ
จริงและรูจักการใชความคิดสรางสรรคท่ีมี เพ่ือสรางใหเกิด
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมแกประเทศชาติ 
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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 “ม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน” จึงเปนภารกิจของทุกภาค
สวนในการขับเคล่ือนปฏิรูปประเทศในดานตาง  ๆเพ่ือปรับแก 
จัดระบบ และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม  ๆท่ีเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็วและรุนแรงในศตวรรษท่ี ๒๑ ได 
๒. นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูอยูหัวฯ รัชกาลท่ี ๙ ท่ีมีตอพสกนิกรชาวไทย ไปปรับใช
ในการบริหารงานเชิงบูรณาการ การนําแนวคิด “การให” และ 
“การเสียสละ” เปนการกระทําอันมีผลกําไร คือ ความอยูดีมีสุข
ของราษฎร  
 
๑. จูงใจประชาชนใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 
กอใหเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
๒. จัดต้ังคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการทํางาน 
กอใหเกิดการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 
๓. เผยแพรนโยบายสงเสริมสุขภาพตอประชาชน โดยอาศัยส่ือ
ตาง  ๆท่ีหลากหลาย เพ่ือใหประชาชนเขาถึงไดโดยงาย 
๔. บูรณาการการสงเสริมสุขภาพ ใหหลักสูตรการเรียนการสอน ท้ัง
ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เปนส่ิง
สําคัญและจําเปนอยางย่ิง 
๕. ผูมีสวนไดสวนเสีย ควรใหความรวมมือทุกข้ันตอนของการ
พัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งของการพัฒนา 
๖.เสริมสรางคานิยมอนุรักษส่ิงแวดลอมสําหรับทุกคนและทุก
สถานท่ี เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี 
๗. เสริมสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครองในการพัฒนา
สุขภาพนักเรียน กอใหเกิดการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๘. ควรใหความสําคัญในการนํานโยบายดานสุขภาพไปสูการปฏิบัติ
อยางจริงจัง 
๙. ควรสงเสริมการพัฒนาท่ีนําธรรมชาติบําบัดมาใชในการสราง
เสริมสุขภาพ 
 

 

 



๗ 

ที ่ ประเด็นการศึกษาดูงาน ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับ 
  ๑๐. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกท้ังในชุมชน ในโรงพยาบาล และใน

โรงเรียนหรือสถาบันท่ีเก่ียวของ 
๑๑. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการสงเสริมสุขภาพ
ระหวางประเทศไทยและประเทศญ่ีปุน 
๑๒. ควรมีการศึกษารูปแบบการปองกันอุบัติภัยจากการจราจรของ
ประเทศญ่ีปุน  โดยเฉพาะการสรางจิตสํานึกของบุคคลและ
โครงสรางของถนน 
๑๓. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาจิตสํานึกในการจัดการดูแล
ส่ิงแวดลอมของประเทศญ่ีปุน เพ่ือนํามาประยุกตใชในประเทศไทย 
๑๔. ควรศึกษาการบริหารจัดการศูนยดูแลผูสูงอายุ เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในประเทศไทย 
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