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 โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้น าเยาวชน เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น 
ในรูปแบบของความร่วมมือด้านเทคนิคภายใต้โครงการความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศสมาชิก
อาเซียนและประเทศญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเยาวชนและ
มิตรภาพอันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น 
JICA รับผิดชอบประสานการด าเนินงานในนามของรัฐบาลญี่ปุ่น และกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบการด าเนินงานในส่วนของ
ประเทศไทย โครงการนี้เริ่มต้นเมื่อปี 2527 ภายใต้ชื่อ โครงการมิตรภาพส าหรับศตวรรษที่ 21 
ต่อมาในปี 2544 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการมิตรภาพเยาวชนอาเซียนญี่ปุ่นและ 
ในปี 2550 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการ โดยเน้นหนักการฝึกอบรมตามสาขาอาชีพโดยเปลี่ยน
ชื่อเป็น โครงการฝึกอบรมผู้น าเยาวชน และในปี 2558 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการเสริมสร้างความรู้
เพื่อผู้น าเยาวชน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในสาขาอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้
เยาวชนผู้ที่จะเป็นผู้น าการสร้างชาติในอนาคตมีโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะสาขาอาชีพเพื่อ 
เปิดโอกาสให้เยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นผู้น าต่อไปในอนาคตได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยม
ชมประเทศญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชนญี่ปุ่น และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี 
และมิตรภาพระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ  



 โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้น าเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจ าปี 2561 (Knowledge 
Co-Creation Program (Young Leaders) in FY 2018)) สาขาการวางแผนพัฒนาภูมิภาคแบบ
ครอบคลุม (Comprehensive Regional Development Planning Course) มีผู้น ารุ่นใหม่จาก
ประเทศไทย  จ านวน 15 คน ได้เดินทางไปฝึกอบรมที่องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ง
ญี่ปุ่น (JICA) จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 13 กันยายน 2561 
นั้น เป็นการสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์อย่างดียิ่งแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

 โครงการฯ มีกระบวนการสร้างการเรียนรู้ที่น่าสนใจยิ่ง ทั้งการบรรยายในชั้นเรียน ที่เน้น
การมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน การศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาในพื้นที่จริง ซึ่งจะเน้นในเรื่องการ
วางแผนการพัฒนาภูมิภาค หัวข้อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ อาทิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ฮอกไกโด ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลาง   และรัฐบาลท้องถิ่นของญี่ปุ่น ระบบการศึกษา
ปฐมวัย การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมภาพยนตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมป่าไม้ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน การเตรียมการรองรับการลดลง
ของประชากรวัยท างานและการเพิ่มขึ้นของผู้สูงวัย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  นอกจากนี้
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้แสดงระบ ามวยไทยและจัดนิทรรศการเผยแพร่ความเป็นไทย ในงาน
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Global Festa 2018) ซึ่งได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่งแก่
ชาวต่างชาติทีร่ับชม 

 ในช่วงที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เดินทางไปเมืองโอบิฮิโร ได้เกิดแผ่นดินไหว 6.7 ริกเตอร์ 
ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบ 100 ปีของจังหวัดฮอกไกโด ท่ามกลางความยากล าบากที่ไม่มีทั้งไฟฟ้าและ
น้ าประปา แต่ทุกคนก็ได้ช่วยเหลือ เอื้ออาทร และให้ก าลังใจกัน รวมถึงการได้ช่วยเหลือเพื่อนชาติ
อื่น ด้วยการแบ่งปันสัญญาณอินเตอร์เน็ตส่วนตัวให้คนต่างชาติใช้เพื่อสื่อสารกับคนที่บ้านเกิด 
ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ชาวต่างชาติอีกเช่นกัน 

 สุดท้ายนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ขอขอบพระคุณกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้ด าเนินการประสานงานและอ านวยความสะดวก 
ในการฝึกอบรม ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้สนใจ โดยเฉพาะการน าข้อดีของประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้กับบริบทของสังคมไทย 
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  

สาขาการวางแผนพัฒนาภูมิภาคแบบครอบคลุม 

(Comprehensive Regional Development Planning Course)  



 Examples of Participatory Urban Planning  
 และการท ากิจกรรมกระบวนการมีส่วนร่วม 
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

และการประชุม (Meeting) 

 
 1. 1960 - 1970 : การพัฒนาชุมชนโดยรัฐ (Government-Led) 
 การพัฒนาชุมชนตั้งแต่ช่วงก่อนทศวรรษ 1970 เป็นการพัฒนาโดยการน าของรัฐ กล่าวได้ว่ารัฐ
รับผิดชอบกระบวนการในการพัฒนาโดยทั้งหมด อย่างไรก็ดีในช่วงครึ่งทศวรรษหลังได้เริ่มเกิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่โดยการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 2. 1980 - 1990 : การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Citizen Participation) 
 ในช่วงทศวรรษซึ่งญี่ปุ่นมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของชุมชนเมืองและจ านวนประชากร 
ในเขตเมืองที่เพิ่มขึ้นก็ได้น ามาซึ่งประเด็นและปัญหาที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ในระยะนี้กระบวนการการวางผัง
เมืองได้มีบทบาทและให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยในกระบวนการพัฒนาจะต้องอยู่บน
พื้นฐานความต้องการของชุมชนและร่วมกันแสวงหาแนวทางพัฒนาโดยชุมชนเอง ซึ่งในระยะนี้กระบวนการในการ
มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) กลายเป็นกระบวนการที่ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย  
 3. 1990 - 2000 : พลเมืองสร้างสรรค์ (Citizen initiatives) 
 กระบวนการการมีส่วนร่วมของพลเมืองกลายเป็นกระบวนการจ าเป็นในทุก ๆ กิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับชุมชน ก่อให้เกิดการตระหนักถึง “ความร่วมมือ” ของคนในชุมชนและในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 การขยายตัวของการพัฒนาชุมชนทีม่ี Theme เป็นฐาน Spread of theme-based projects 
 การริเริ่มมีกฎหมายส่งเสริมกิจกรรมที่ไม่แสวงหาก าไร (NPO Act) ในปี 1998 เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิด
การขยายตัวของการพัฒนาชุมชนที่มี Theme เป็นฐาน 
 4. 2000 - 2010 พาณิชย์นิยม : Commercialization  
 รูปแบบการระดมทุนในการพัฒนาชุมชนคล้ายในเชิงธุรกิจได้น ามาปรับใช้หลังจากการเข้ามา 
มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชุมชนขององค์กรและกิจกรรมที่ไม่แสวงหาก าไรที่ก่อให้เกิดความคาดหวังในการ
พัฒนาที่ต่อเนื่อง ในขณะที่การสนับสนุนของรัฐบาลค่อย ๆ ลดน้อยลง  
 อาสาสนับสนุน : Supporter activity 
 การเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นเป็นปัจจัยส าคัญของการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการพัฒนาชุมชนของ
ญี่ปุ่นโดยการตระหนักในการเป็นอาสาสมัครหรือผู้สนับสนุน จากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน 
หรือทางกายภาพเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย  
 2010 - present  

Ms. Kanade Miyamoto 
Representative 

NPO Facilitation Kitanowa. 

Mr. Masahiko Hashimoto 
Administrative member 

NPO Facilitation Kitanowa. 

พัฒนาการ 
ของการพฒันาชุมชนในประเทศญี่ปุ่น 
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 จากจ านวนประชากรของญี่ปุ่นที่ลดลงซึ่งได้กลายเป็น
ปัญหาใหญ่ระดับประเทศ การจัดการตนเองขององค์กรระดับ
ท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีอิสระเพื่อให้ชุมชนสามารถ
ธ ารงอยู่และจัดการชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
ฉะนั้นในปี 2011 จึงได้มีการก าหนดให้ท้องถิ่นมีอิสระในการ
จัดการตนเองโดยสามารถจัดท าแผนการพัฒนาอย่าง
ครอบคลุมได้ด้วยตนเองและด้วยการมีส่วนร่วมของพลเมืองใน
กระบวนการทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน (Plan) 
การลงมือปฏิบัติ  (Do) การตรวจสอบ (Check) และการ
ปรับปรุง (Action) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการประชุมเชิง
ปฏิบั ติ ก าร  (workshop) แล ะหรื อการปร ะชุ ม  (Meeting) 
เป็นกระบวนการส าคัญที่ถูกน ามาใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

การปฏิรูปการบริหารจัดการตนเองของชุมชน 

        Reforming self-governing organizations 

ขั้นตอนในกระบวนการมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(workshop)/การประชุม (Meeting) 
 1 . อารัมภบท (Share) เป็นกระบวนการในการแนะน า
ภาพรวมของการระดมความคิดเห็น อันประกอบด้วยการแนะน า
ตัว หัวข้อของการระดมความคิดเห็น วัตถุประสงค์ และข้อมูล
ส าคัญที่จ าเป็นต้องท าความเข้าใจ 
 2. การแสดงความคิดเห็น (Scatter) การเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็นตามประเด็น/วัตถุประสงค์
ของการประชุม โดยผู้น าการประชุมเป็นผู้ถามค าถามและบันทึก
ความคิดเห็นเหล่านั้น 
 3. การจัดกลุ่ม (Converge) การสรุป/จัดกลุ่ม/สังเคราะห์ 
ความคิดเห็นของผู้เข้าประชุมทั้งหมด โดยสรุปเป็นความเห็นที่อยู่
ในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้องกัน หรือมีความแตกต่างกัน
ไว้ด้วยกัน 
 4.  การตัดสิน ใจ  (Decide) กระบวนการในการ เลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด/เหมาะสมที่สุด ที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ได้ 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนและการก าหนด
บทบาทอย่างชัดเจนในกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ประชุม เชิงปฏิบัติการ (workshop) หรือการประชุม 
(Meeting) สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประชุมทั่วไป 
เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ เข้าร่วมประชุม 
รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ การประชุมระดับ
ภูมิภาค เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนในพื้นที่ 
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ฮอก ไ ก โ ด เ ป็ น เ ข ตถิ่ น ที่ อ ยู่ เ ดิ ม ข อ ง ช า ว ไ อนุ  ( Ainu) ตั้ ง แ ต่ 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์จึงท า ให้มีสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
หลายแห่ง และรัฐบาลญี่ปุ่นก็ยังคงให้ความส าคัญกับการธ ารงรักษา
สิ่งก่อสร้าง วัตถุ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง หลายๆ 
บริเวณภายในพื้นที่เกาะฮอกไกโดจึงเป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของ
ประเทศญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านฮอกไกโด (Historical Village of Hokkaido) 
และ Hokkaido Museum จึงเป็นหนึ่ง ในสถานที่เก็บรวบรวมอารยธรรมตั้งแต่
ยุคประวัติศาสตร์ของหมู่เกาะฮอกไกโด นอกจากนี้ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตของ
ชาวญี่ปุ่นยังคงถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของศิลปะวัฒนธรรมทางอาหาร
การกิน และเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ Sapporo Beer Museum เป็นหนึ่ง 
ในตัวอย่างอารยธรรม และวิวัฒนาการทางด้านอาหารที่สืบทอดกันมานับ
ศตวรรษของชาวญี่ปุ่นเช่นกัน 
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การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ  

Historical Village of Hokkaido และ Hokkaido Museum 

 Historical Village of Hokkaido คือสถานที่ เก็บรวบรวมอารยธรรมความเป็นมาต่าง ๆ ชองเกาะ 
ฮอกไกโด เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของฮอกไกโด ตั้งแต่ปี ค.ศ.1868 -1926  
(สมัยเมจิ และไทโช) โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ เมือง หมู่บ้านชาวประมง หมู่บ้านฟาร์ม และหมู่บ้านบนภูเขา
ใน เ ขตบริ เ วณ เดี ย วกั นมี  “พิพิ ธภัณฑ์ ฮอก ไก โด  ( Historical Museum of Hokkaido)” ตั้ ง อยู่ ด้ ว ย 
ซึ่งจัดแสดงเอกสารประวัติศาสตร์ของการพัฒนาเมืองฮอกไกโด ตั้งแต่การประกอบอาชีพของชาวบ้าน 
ครั้งแรกในสมัย 20,000 ปีที่แล้ว จนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญกับการเก็บรักษามรดกทางวัฒนธรรมในทุกรูปแบบ ตั้งแต่ สถานที่ 
สิ่งของ ศิลปวัฒนธรรม จนกระทั่งอาหารการกิน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ดังนั้น หลาย ๆ บริเวณของเขต
การปกครองต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่นยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี และสามารถพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิตมีเรื่องราว แสดงให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เห็น 

ข้อสังเกตที่น่าสนใจในการศึกษาดูงาน พบว่า รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุอย่างดี 
ซึ่งสามารถเห็นได้จาก การที่รัฐบาลสนับสนุนให้มี Local Volunteer Guide เป็นผู้สูงอายุ จากการสัมภาษณ์
อาสามาสมัครมัคคุเทศก์ พบว่า เมื่อถึงวัยเกษียณประชาชนสามารถหากิจกรรมหรืองานท าได้ โดยไปสมัคร
เพื่อเรียนรู้หรือฝึกอบรมกิจกรรมต่าง ๆ ได้จากรัฐบาล ประเด็นดังกล่าวสามารถน าไปปรับใช้กับประเทศไทย 
อย่างยิ่ง เพราะในอนาคตประเทศไทยก าลังจะก้าวสู่ Aging Society 

 

แบบจ าลองวัฒนธรรมของชาว Ainu 
ที่จัดแสดงอยู่ภายใน Hokkaido Museum  

Local Volunteer Guides 
ให้ข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างการเยีย่มชม 
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การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน Sapporo Beer Museum 

 พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร เป็นสถานที่น าเสนอประวัติความเป็นมาของ
เบียร์ท้องถิ่น และวิธีการดื่มเบียร์ที่ถูกต้อง และเพื่อได้อรรถรส เป็น
พิพิธภัณฑ์ เพียงแห่งเดียวส าหรับผู้รักเบียร์ ในญี่ปุ่น ที่จะทราบถึง
กระบวนการผลิตเบียร์, ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโรงเบียร์ และหม้อทองแดง 
ที่ใช้ผลิตจริงในโรงงานเบียร์ซัปโปโร เป็นต้น 

 ขั้นตอนการผลิตเบียร์ต่าง ๆ จะแสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันใส่ใจ
ในรายละเอียดของคนญี่ปุ่นในทุกขั้นตอน เช่น การเลือกวัตถุดิบ การเลือก
วัสดุบรรจุภัณฑ์ และ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

ร่วมจัดกิจกรรม JICA Global Festa 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ประจ าปี 2561 “JICA 
GLOBAL FESTA” ณ JICA SAPPORO HOKKAIDO มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
ประชากรโลกให้กับชาวซัปโปโร ซึ่งบรรยากาศในงานมีการจัด
นิทรรศการ และการแสดงของนักศึกษาจากทุกชนชาติที่ได้รับทุน
จาก JICA ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานได้รับชมและเรียนรู้ร่วมกัน 
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Development of Hokkaido - Past/Present/Future   

Prof.Yamazaki 
Graduate School of Law 
Hokkaido University  

ในอดีตนั้นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในญี่ปุ่น 
เป็นไปในลักษณะรวมศูนย์อ านาจที่ส่วนกลางเป็นอย่างมาก จนเมื่อ 
มีพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจในปี 1999 ที่มีการเพิ่มอ านาจให้            
ส่วนท้องถิ่นด้วยการลดอ านาจและการแทรกแซงจากรัฐบาลกลาง โดยเฉพาะ
การยกเลิกหน่วยงานของส่วนกลาง ในท้องถิ่นที่ไม่มีความจ าเป็น และถ่ายโอน
อ านาจและภารกิจนั้นให้ท้องถิ่นด าเนินการได้อย่างอิสระ รวมถึงสร้างระบบ 
ให้ท้องถิ่นมีความคล่องตัวในเรื่องการบริหารบุคลากรและภารกิจมากขึ้นผ่าน
การแก้ไขพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจในปี 2011  

ระบบการบริหารราชการของญี่ปุ่นได้แบ่งออกเป็นส่วนกลาง และส่วน
ท้องถิ่น โดยรัฐบาลส่วนกลางมีอ านาจในเชิงภารกิจ (Functions) ครอบคลุม
ทั่วทั้งประเทศ โดยส่งผ่านทางนโยบายไปยังหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ตั้ง
อยู่ในพื้นที่หรือมอบอ านาจไปที่ส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการแต่อย่างไรก็ตามหาก
พิจารณาถึงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง และท้องถิ่นในกรณี 
ของญี่ปุ่นนั้น ยังไม่ถึงระดับที่เรียกว่าการโอนอ านาจ (Devolution) หากแต่
เ ป็ น ใ น เ ชิ ง รู ป แ บบคว ามสั มพั น ธ์ แ บบ แผน เ ดี ย ว  ( Uniform Basis) 
ที่องค์ประกอบของรัฐบาลท้องถ่ินมีรูปแบบเหมือนกันในเชิงอ านาจบริหาร โดย
แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ จังหวัด และเทศบาล   

การปกครองท้องถิ่นญี่ปุ่นประกอบด้วย 47 จังหวัดทุกจังหวัดมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งและในทุกจังหวัดจะมีเทศบาล โดยทั้ง
ประเทศจะมีเทศบาลรวมกันกว่า 1,700 แห่ง การกระจายอ านาจของญี่ปุ่น 
มีความเข้มข้นขึ้นมาตามล าดับ นับตั้งแต่ได้มีกฎหมายว่าด้วยความเป็นอิสระ
ของท้องถิ่น (Local Autonomy Act) เมื่อปี 1947 ซึ่งจังหวัดและเทศบาล 
มีอ านาจเต็มในเรื่องการออกระเบียบข้อบังคับทั่วไป การเก็บภาษี งานต ารวจ                 
การจัดบริการสาธารณะทั่วไป เป็นต้น 

ในส่วนของรัฐบาลกลางนั้น มีอ านาจในเรื่องที่สงวนไว้ ได้แก่ เรื่อง
กระบวนการยุติธรรม เรื่องการด าเนินคดีอาญา เรื่องระบบคมนาคมขนส่ง
ระดับชาติ เรื่องการไปรษณีย์ เรื่องสถาบันการศึกษาและวิจัยระดับชาติ          
เรื่องโรงพยาบาลระดับชาติ เรื่องอุตุนิยมวิทยา และเรื่องพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
และหอสมุดแห่งชาติ โดยรัฐบาลกลางได้มีการจัดตั้งหลายหน่วยงานในพื้นที่
จังหวัดและเทศบาลทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้ในแต่ละจังหวัดหรือภูมิภาคของญี่ปุ่น 
ก็มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีความพิเศษ เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว อาทิ ฮอกไกโด โอกินาวา โตเกียว และคันไซ  
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ยกตัวอย่างเช่น ฮอกไกโดซึ่ง
มีกฎหมายการพัฒนามาตั้งแต่ปี 
1950 ที่มุ่งเน้นนโยบายในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเนื่องจาก
มีความส าคัญในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการเมือง 
และการทหาร อันเนื่องมาจากการอยู่
ใกล้สหภาพโซเวยีต ซึง่หลงัจากสิน้สดุ
สงครามเยน็และการเกิดขึน้ของโลกาภิ
วัตน์  ภูมิภาคฮอกไกโดก็สูญเสีย
สถานะภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความส าคัญ
ในเชิงการเมือง และเศรษฐกิจสังคม
ไป จุดนี้ เองจึงเชื่อมโยงกับภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ที่รัฐบาลกลางมีต่อฮอก
ไกโดในฐานะจังหวัด ซึ่งอาจจะท าให้มี
ความแตกต่างจากจังหวัดอื่น เมื่อ
เปรียบเทียบในเชิงความสัมพันธ์เชิง
อ า น า จ ที่ มี กั บ รั ฐ บ า ล ก ล า ง 
 ห รื อ ใ น ก รณี ข อ ง จั ง ห วั ด 
โอกินาวา ซึ่งได้มีการพัฒนาอย่าง
เ ข้ ม ข้ น ผ่ า น พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ
มาตรการพิเศษเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ในปี 1971 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ไปสู่มาตรฐานระดับชาติ
ใ น เ รื่ อ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น 
แ ล ะ ก า รพัฒนา เ ศ รษฐกิ จ  แ ล ะ
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการ

ปรับปรุงอีกครั้ง ในปี  2012 การ 
ที่ รั ฐ บ า ล ส่ ว น ก ล า ง ไ ด้ มุ่ ง เ น้ น 
การพัฒนา เช่นนี้ ก็ เ นื่ องมาจาก 
โ อ กิ น า ว า เ ป็ น จุ ด เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
สหรัฐอเมริกา ที่มีบทบาทส าคัญ 
ในเอเชียตะวันออก นอกจากนี้ โอกิ
นาวายังถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีความ
โดด เด่ น ใน เ รื่ อ ง วัฒนธรรมแล ะ
ปร ะวั ติ ศ าสตร์ อั นยาวนานด้ วย 
 ในเรื่องของรายได้ท้องถิ่นนั้น 
ท้องถิ่นในญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีรายได้
จากภาษีภายในท้องถิ่นเองประมาณ 
35 % ส่วนที่เหลือจะเป็นสัดส่วนเงิน
ภาษีต่าง ๆ ที่รัฐบาลกลางจัดสรรให้ 
เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา/นิติ
บุคคล สัดส่วน 32 % ภาษีการ
บริ โภค สัดส่วน 24 % ภาษีบุหรี่ 
สัดส่วน 25.5% ซึ่งการที่ท้องถิ่นยัง
ต้องพึ่งพาเงินภาษีและเงินอุดหนุนที่
รัฐบาลกลางญี่ปุ่นจัดสรรให้ จึงมีการ
ตั้งค าถามถึงความเป็นอิสระของ
ท้องถิ่น (Local Autonomy) ที่แท้จริง 
แต่ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา ก็
ได้เพิ่มอ านาจท้องถิ่นด้วยการขยาย
ฐานการจั ด เ ก็ บภ าษี ใ ห้ ม ากขึ้ น
ตามล าดับ 



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นญี่ปุ่น ได้เปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการท้องถิ่น 
โดยเฉพาะในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่ (กรณีของ Hokkaido Comprehensive Development Plan : 
HCDP ของฮอกไกโด ซึ่งแม้ว่าสุดท้ายจะให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ แต่กระบวนการในการจัดท าแผนก็เปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ) การเปลี่ยนจากแนวคิดเรื่องการปกครองท้องถิ่น 
(Government) เป็นการบริหารจัดการท้องถิ่น (Governance) การมุ่งเน้นในการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ โดยเฉพาะรูปแบบการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นที่น่าสนใจ อาทิ การประชุมปรึกษาหารือสาธารณะ ระบบ
คณะกรรมการพลเมืองการประชุมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ การสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคม/
ชุมชน/ธุรกิจเอกชน ซึ่งในบางท้องถ่ินได้ดึงคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเขตของท้องถิ่นนั้น เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาพื้นที่ด้วย ดังตัวอย่างของการประชุมสาธารณะร่วมกับคนต่างชาติของเทศบาลเมืองนิเซโกะ   
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ข้อสังเกตเพิ่มเติมที่สามารถน ามาประยุกต์กับประเทศไทย 

1. ประเทศไทยควรจัดความสัมพันธ์เชิงอ านาจ (Intergovernmental Relations) 
ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นใหม่ ด้วยการกระจายอ านาจ 
จากส่วนกลางไปให้ส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ทั้งในเชิงงบประมาณ และบุคลากร นอกจากนี้
ส่วนภูมิภาคควรเปลี่ยนบทบาทจากผู้ด าเนินการเอง มาเป็นผู้ก ากับดูแลในเชิง
มาตรฐาน และให้อิสระกับท้องถิ่นในการจัดบริหารสาธารณะอย่างเต็มที่ 

2. รัฐบาลส่วนกลางควรกระตุ้นให้ท้องถิ่นคิดค้นนวัตกรรมการมีส่วนร่วมของ
คนในท้องถิ่นเอง ให้คนมีส านึกของความเป็นพลเมืองของท้องถิ่น มีความรักและหวง
แหนท้องถิ่น มิใช่คอยแต่ร้องขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ (ทั้งส่วนกลาง/ภูมิภาค/
ท้องถิ่น) เหมือนเช่นทุกวันนี ้

3. การพัฒนาเมืองแต่ละเมืองในประเทศไทย ไม่ควรเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
ทั้งหมด แต่ละ เมืองควรมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองนั้น ๆ ที่ส าคัญจะต้องไม่ทิ้งใครให้อยู่ข้างหลัง 
อย่างกรณีรัฐบาลส่วนกลางและท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่มีนโยบายพิเศษในการดูแล 
ชนพื้นเมือง (ชาวไอนุในฮอกไกโด) เป็นกรณีที่น่าจะน ามาปรับใช้กับชาวไทยมลายู 
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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The Relationship between  

the Central Government and Local Governments  Mr. Omi, Senior Development Planning Expert 
Hokkaido Regional department Bureau  

การเปลี่ยนแปลงของระบบการเมืองการปกครองของญี่ปุ่น 
 เมืองหลวงถาวรแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นสร้างขึ้นที่เมืองนาราในราวตนศตวรรษที่ 8 และเป็นเวลา
ยาวนานกว่า 80 ปี คือ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 710 จนถึงปี ค.ศ.784 ที่ราชวงศ์ของจักรพรรดิญี่ปุ่นได้ประทับอยู่ที่
นาราและขยายอ านาจปกครองประเทศออกไปเรื่อย ๆ จนทั่วประเทศ เมืองหลวงใหม่ได้สร้างขึ้นที่เกียวโต ในปี 
ค.ศ.974 และใช้เป็นที่ประทับของราชวงศ์พระจักรพรรดิเป็นเวลาเกือบ 1,000 ปี การย้ายเมืองหลวงไปยัง
เกียวโตในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการเร่ิมสมัยใหม่ที่เรียกว่าสมัยเฮอัน (Heian period) ต่อเนื่องกันมาจนถึงปี ค.ศ. 
1192 
 ในปี ค.ศ. 1192 โยริโตโม Yoritomo) ผู้น าของตระกูลมินาโมโตไดจัดตั้งรัฐบาลที่มีโชกุนท าหน้าที่เป็น
หัวหน้าฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลทหารขึ้นที่คามากูระ (Kamakura) ตั้งอยู่ใกล้กับนครโตเกียวในปัจจุบัน 
และไดเขาสวมอ านาจในทางบริหารซึ่งแต่เดิมเป็นขององค์จักรพรรดิที่นครเกียวโต 
 ในปี ค.ศ. 1213 อ านาจการปกครองไดรับการเปลี่ยนมือจากตระกูลมินาโมโตไปยังตระกูลโฮโจ (Hojo) 
ตระกูลนี้ปกครองโดยใช้รัฐบาลทหารที่คามากูระมาจนถึง ค.ศ. 1333 ในสมัยนี้กองทัพมองโกลได้เข้ามาตี
ประเทศญี่ปุ่นทางตอนเหนือของเกาะคิวชิว ถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกในปค.ศ. 1274 และครั้งต่อมาในปีค.ศ. 1281 
หลังจากที่กองทัพเรือของชาวมอลโกลถูกท าลายไปโดยพายุไต้ฝุ่น ท าให้กองทัพมองโกลต้องถอนตัวออก
จากประเทศญี่ปุ่นไป 

1603 ยุคเอโดะ โชกุน (Tokukawa)  
การบริหารเป็นแบบรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลาง 

(Feudalism) ส่วนท้องถิ่นโดยผู้ครองท่ีดิน หลังจากที่
ได้สถาปนาตนเองเป็นผู้ปกครองที่มีอ านาจทั่ว
ประเทศญี่ปุ่นแล้ว อิเอยาสุได้จัดตั้งรัฐบาลโชกุนขึ้นที่
กรุงเอโดะในปีค.ศ. 1603 และได้สร้างรูปแบบซึ่งเป็น
แบบแผนของการด าเนินชีวิตขึ้นแทบทุกด้านโดยการ
ปกครองของโชกุนสายโตกุกาว่าได้เลือกทางเดินที่
เข้มงวดด้วยการปิดประเทศทั้งหมดไม่ได้ติดต่อกับ
ภายนอกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1639 และมีการรวมอ านาจ
การปกครองไว้ที่ส่วนกลาง 
1871 ยุคอาณาจักรเมจิ 

เป็นยุคมีความส าคัญที่สุดยุคหนึ่งในทาง
ประวัติศาสตร์ของญี่ปุน ภายใต้การปกครองของ
จักรพรรดิเมจินั้น ญี่ปุ่นสามารถพัฒนาสิ่งต่าง ๆ 
ซึ่งชาวตะวันตกใช้เวลาหลายศตวรรษกว่าจะท าส าเร็จ
ขึ้นได้ภายในระยะ เพียง 20 – 30 ป สิ่งเหล่านี้ได้แก
การสร้างประเทศให้ทันสมัย ที่เพรียบพร้อมไปด้วย
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ปฏิรูปสถาบันการเมือง
สมัยใหม่และรูปแบบสังคมสมัยใหม่ เป็นต้น 

ในช่วงต้นของการปกครองของจักรพรรดิเมจิ
พระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงจากเกียวโตไปอยู่ที่เอโดะ 
เป็นที่ตั้งของรัฐบาลในสมัยศักดินาเดิม เมืองหลวง
ใหม่นี้ได้รับการขนานนามว่าโตเกียว ซึ่งมีความหมาย
ว่ า “เ มื อ งหล วงทา งต ะ วั น ออก ” มี ก า ร จั ดท า
รัฐธรรมนูญขึ้น ก าหนดให้มีคณะรัฐมนตรีและสภานิติ
บัญญัติที่ประกอบด้วย 2 สภา ระบบการแบ่ง 
ชนชั้นแบบเก่าที่ใช้ในสังคม ยุคศักดินาถูกยกเลิกไป 
ทั้งประเทศได้รับการกระตุ้นให้เกิดพลังในการท างาน
เพื่อการพัฒนาเพื่อการศึกษา อีกทั้งน าเอาอารย
ธรรมความเจริญของตะวันตกแบบสมัยใหม่เข้ามาใช้ 
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ส าหรับระบบการปกครองท้องถิ่น แบ่งเป็น 2 ระดับใหญ่ ๆ คือ 
จังหวัดและเทศบาล ในระดับ จังหวัดมีทั้งหมด 47 แห่ง และเทศบาลประมาณ 
1,800 แห่ง ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญฉบับ 1990 ของเมจินี้  จังหวัดมี
สถานภาพ 2 ด้านคือ เป็นรัฐบาลท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐบาลกลาง ซึ่งมี
การแต่งตั้งข้าราชการจากรัฐบาลกลางให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ใน
สมัยนั้นมีระบบ การมอบหมายภารกิจ ซึ่งรัฐบาลกลางจะมอบหมายภารกิจ
ของตนให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการแทนใน ฐานะหน่วยงานของรัฐบาลกลาง 
ภายใต้ระบบนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด จะ
ก ากับและควบคุมจังหวัดและเทศบาล สภาของจังหวัดและเทศบาลก็มีอ านาจ
หน้าที่จ ากัด ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าระบบการปกครองตนเองของท้องถิ่นภายใต้
กรอบรัฐธรรมนูญเมจิมีลักษณะการรวมอ านาจสู่ส่วนกลาง 
 
1947 ยุคหลังสงครามโลก (การปฏิรูปครั้งที่ 1)   

ระบบการปกครองตนเองของท้องถิ่นของญี่ปุ่นเช่นนี้ได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก จากการปฏิวัติที่มุ่งสู่การเริ่มจัดตั้งระบบเชิงการกระจายอ านาจและ
ประชาธิปไตย ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงมีดังต่อไปนี้ 

1. เพิ่มเติมข้อบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองตนเองของท้องถิ่นขึ้นใหม่ 
ในรัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่น บทบัญญัติที่ 8 รองรับการปกครองตนเองของ
ท้องถิ่นซึ่งอยู่ในมาตรา 92 ถึง 95  

2. เปลี่ยนจากระบบการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดไปเป็นระบบการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน การเลือกตั้งผู้บริหารรัฐบาลท้องถิ่นบัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 93  

3. เปลี่ยนฐานะของข้าราชการในจังหวัดจากข้าราชการที่สังกัด
ส่วนกลางให้สังกัดท้องถิ่น (มีกรณี ยกเว้น เช่น เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของ
กิจการต ารวจ เป็นต้น)  

4. เปลี่ยนสถานภาพของจังหวัดจากหน่วยงานของรัฐบาลกลางประจ า
ท้องถิ่นแบบสมัยช่วงก่อน สงครามโลกครั้งที่ 2 ให้เป็น “องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแบบสมบูรณ์” ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับ ใหม่รองรับความเป็น อิสระในการ
ปฏิบัติงาน 

5. ปรับเปลี่ยนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทางอ้อมโดยสภาเทศบาล 
ให้เป็นการเลือกตั้งโดยตรง จากประชาชน รวมทั้งยกเลิกหรือลดอ านาจก ากับ
ดูแลเทศบาลของผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น การควบคุมงบประมาณ และ การยุบ
สภา เป็นต้น  

6. ทบทวนการบริหารต ารวจแบบรวมอ านาจสู่ส่วนกลางแล้วจัดตั้ง
กิจการต ารวจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) (ต่อมากิจการ
ต ารวจกลายเป็นภารกิจของจังหวัด) นอกจากนี้ ยังมีการปฏิวัติอีกหลายด้าน 
เช่น การจัดตั้งระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาล 
การปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประชาธิปไตยและมีการกระจายอ านาจมากขึ้น  

 
1999 สมัยโตเกียว (การปฏิรูปครั้งที่ 2) 
  

เมื่อ เดือนกรกฎาคม 1995 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
ซึ่ง ประกอบด้วยกรรมการ 7 คน ตามข้อบัญญัติของกฎหมายการส่งเสริมกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น คณะกรรมการ
นี้ได้ศึกษาวิจัยและประชุมหารือกันเรื่องการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นแล้วได้ รายงานในขั้นกลางในเดือน
มีนาคม 1996 และส่งค าแนะน าทั้งหมด 4 ครั้ง รวมถึงการแนะน าให้ยกเลิก ระบบการมอบหมายภารกิจ 
ต่อนายกรัฐมนตรีในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคม 1996 จนถึงเดือนตุลาคม 1997 รัฐบาลกลางได้ลงมติเห็นชอบ
แผนการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นในการประชุม คณะรัฐมนตรี ณ เดือนพฤษภาคม 2541 และเสนอร่าง 
“กฎหมายว่าด้วยการจัดเตรียมการออกกฎหมาย ด้านการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น” (ประมวลกฎหมาย
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น) ต่อรัฐสภา ตามค าแนะน าที่กล่าวมาข้างต้น ณ เดือนมีนาคม 1999 
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เยี่ยมชมบริษัทถา่ยท าภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์  ‘’แฟนกันแค่วันเดียว’’ 

เรื่องย่อแฟนเดย์ เด่นชัยหนุ่มออฟฟิศฝ่ายไอทีที่ไม่มีใครจ าชื่อเขาได้ 
รู้เพียงว่าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ หรืออินเตอร์เน็ตก็สามารถ
เรียกหาได้ที่แผนกไอที จนกระทั่งได้รู้จักกับ นุ้ย พนักงานสาวสวยที่ท าให้เขา
รู้สึกว่าเขามีตัวตน เขารู้สึกชอบเธออยู่ห่างๆ และเขารู้ว่าเธอมีคนที่เธอชอบ
อยู่แล้ว. ในวันที่บริษัทพาพนักงานไปเที่ยวที่ฮอกไกโด เด่นชัยได้ไปลั่นระฆัง
แห่งความรักเพื่อขอพรให้ตนเองได้เป็นแฟนกับนุ้ยเพียง 1 วัน 

 
Sapporo Film Commission ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 

2012 ภายใต้มูลนิธิ Sapporo electronics and industrial cultivation เป็น
องค์กรพิเศษของรัฐบาลท้องถ่ินของเมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด ประเทศ
ญี่ปุ่น โดยมูลนิธิดังกล่าว ด าเนินการในหลายโครงการ ประกอบด้วยการ
เผยแพร่กระจายข่าวสาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ของเมืองซัปโปโร โดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อกลาง 
 
 บทบาทหน้าที่หลักของ Sapporo Film Commission  

1. จัดหาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับสถานที่ ในซัปโปโรในการถ่ายท า
ภาพยนตร์ และการเจรจากับสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ทั้งของ
ภาครัฐและเอกชนในการถ่ายท าภาพยนตร์ 

2. ศึกษาและส ารวจสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ให้เหมาะสมกับความ
ตอ้งการของผูผ้ลติภาพยนตรใ์นเรือ่งนัน้ ๆ 

3. สนับสนุน และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ในการ
เดินทางไปยังสถานที่ถ่ายท า 

4. ให้ความช่วยเหลือในการรับสมัครผู้แสดงสมทบในเมืองซัปโปโร 
5. สนบัสนนุเงนิงบประมาณบางสว่นแกผู่ผ้ลติภาพยนตรท์ีเ่ลอืกเมอืง

ซปัโปโรเปน็สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตร ์ 
 

 ข้อก าหนดเพื่อขอรับเงินสนับสนุนการถ่ายท าภาพยนตร์ 
1. ผู้ผลิตภาพยนตร์ที่ต้องการขอรับเงินสนับสนุน ให้ประสานความ

ร่วมมือกับบริษัทผลิตภาพยนตร์ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซัปโปโรหรือในประเทศ
ญี่ปุ่นในการยื่นใบสมัครเข้ามารับเงินสนับสนุน 

2. ผู้ผลิตภาพยนตร์ต้องยกกองภาพยนตร์มาถ่ายท าในเมือง 
ซัปโปโร รวมถึงการผลิตอนิเมชัน 

3. ฉายภาพยนตร์ในต่างประเทศรวมถึงการออกอากาศทาง
โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวีและอินเตอร์เน็ต 

4. การให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่ภาพยนตร์นั้นจะมีบริษัท
ผลิตภาพยนตร์หรือคณะกรรมการการผลิตภาพยนตร์ของประเทศญี่ปุ่น
เป็นผู้พิจารณาโดยเงินสนับสนุนมีตั้งแต่ 3,000,000 - 10,000,000 เยน 
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The Past and Present of the Ainu 
(Indigenous people of Japan)  

ลักษณะเครื่องแต่งกาย 
ของหญิงสาวชาว Ainu  

ลักษณะเครื่องแต่งกาย 
ของเพศชายชาว Ainu  

และการศึกษาดงูาน ณ Ainu Association of Hokkaido 

ชนเผ่าไอนุ (Ainu) ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของ
ชนชาติญี่ปุ่น ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ทางตอนเหนือประเทศญี่ปุ่น 
ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณจังหวัดฮอกไกโด โดยมีข้อสังเกตว่าชื่อ
สถานที่ต่าง ๆ ในเกาะฮอกไกโดนั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาไอนุ
เป็นส่วนใหญ่ เช่น ชื่อเมือง Sapporo ที่แปลว่า แม่น้ าส าคัญไหล
ผ่านที่ลุ่ม  

จนกระทั่งชาวญี่ปุ่นจากเกาะฮอนชู (ทางฝั่งโตเกียว) ได้มา
ขยายดินแดนเข้ามายังเกาะฮอกไกโด ท าให้มีการถูกกลืนกิน
วัฒนธรรมของชนเผ่าไอนุเข้ากับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ตามหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์พบว่าชาวไอนุถือเป็นชนพื้นเมืองที่เก่าแก่ที่สุด
ของประเทศญี่ปุ่น 

ลักษณะโดยทั่วไปของชาว Ainu มักจะมีรูปร่างสูงใหญ่ 
หน้าตาคมเข้ม ผู้ชายนิยมไว้หนวดเครา เพื่อดึงดูดความสนใจ 
จากหญิงสาว ในขณะที่ผู้หญิงนิยมสักปากจากสีของผงถ่าน 
โดยจะเริ่มสักตั้งแต่อายุ 5 ปี และสักเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงวัย 
เจริญพันธุ์ ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงสถานะแต่งงาน โสด หรือเพื่อดึงดูด
เพศตรงข้าม  

Hokkaido Development Policy ในช่วงปี 1871 – 1899 รัฐบาล Meiji ได้มีการรวมชาวไอนุเข้า 
มาเป็นชาวญี่ปุ่น และน าพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมที่ไม่เข้ายุคสมัยของชาวไอนุออกไป เช่น การเผาบ้านหลังจากมี
คนตาย การสักที่ปากของหญิงชาวไอนุ รวมถึงการมอบพื้นที่เพาะปลูกให้แก่ชาวไอนุ แต่ชาวไอนุก็ไม่สามารถ
เพาะปลูกได้ เพราะไม่มีความรู้ในด้านนี้ สุดท้ายชาวไอนุจึงกลายมาเป็นคนกลุ่มน้อยในประเทศญี่ปุ่น 

Postwar Ainu Policies ในปี 1964 ญี่ปุ่นมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และมีการออกกฎหมายบังคับ
ใช้มากมาย ที่ท าให้มีการรักษาวัฒนธรรมของชาวไอนุ ให้คงอยู่ไว้ อย่างเช่นในกรณี Ministry of Economy 
ที่ก าหนดให้งานแกะสลักไม้ของชาวไอนุเป็นสินค้าพื้นเมืองของฮอกไกโดเป็นครั้งแรก  

Future Ainu Policies ในปี 2008 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การยอมรับ ชาวไอนุเป็นชนพื้นเมืองหนึ่งของ
ประเทศ และมีการตั้ง Advisory Council for Future Ainu Policy ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน และมีการตั้งหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาวไอนุ 

Current Ainu Peoples ปัจจุบันจ านวนประชากรของชาวไอนุที่คงเหลืออยู่นั้น คิดเป็น 0.02% ของ
ประชากรทั้งประเทศญี่ปุ่น และ 0.42% ของประชากรในจังหวัดฮอกไกโด นับได้ว่าเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองที่เหลืออยู่ 
ไม่มากนักแล้วในประเทศญี่ปุ่น 

Mr. Ken-ichi Ochiai Professor 
Center for Ainu & Indigenous Studies 
Hokkaido University  
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Takashi Takebayashi 
President Hokkaido Agriculture Public Corporation 

Agriculture in Hokkaido  
Past and Present of Hokkaido’s agriculture and livestock industries  

ภาพรวมด้านการเกษตรของฮอกไกโด อุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ของฮอกไกโดนั้น 
มีกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมง (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) ท าหน้าที่ก าหนด
ทิศทางในระดับประเทศ ให้ค าปรึกษา และสนับสนุนโครงการของรัฐบาลท้องถิ่น หรือภาคเอกชน ข้อมูล ณ 
ป ี2016 ฮอกไกโดมพีืน้ทีก่ารเกษตรทัง้สิน้ 1,146,000 เฮกเตอร ์มมีลูคา่ผลผลติดา้นการเกษตร จ านวน 1,1211.5 
ลา้นเยน ประกอบดว้ย มลูคา่ผลผลติจากพชืไร ่จ านวน 513 ลา้นเยน และมลูคา่ดา้นปศสุตัว ์จ านวน 698.6 ล้าน
เยน โดยผลิตภัณฑ์นมมีสัดส่วนมากท่ีสุด 39.8% รองลงมา คือ ผัก 18% และหญ้าการเกษตร 13% 
เมื่อพิจารณาภาพรวมของประเทศ พบว่า สัดส่วนมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของฮอกไกโด มีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรฮอกไกโดมีรายได้สูงกว่ามนุษย์เงินเดือน  

สภาพอากาศของฮอกไกโด มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ส่งผลให้มีผลผลิตที่ได้มีความแตกต่างกัน 
โดยพื้นที่ตอนกลางมีลักษณะเป็นพื้นราบ เหมาะส าหรับการปลูกข้าว พื้นที่ทางใต้ เหมาะส าหรับการท าฟาร์ม
ขนาดเล็ก การปลูกพืชในเรือนกระจก เช่น สตรอเบอรี่และหัวหอม พื้นที่ทางเหนือและตะวันออก อุณหภูมิต่ า 
เหมาะส าหรับการท าฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ พื้นที่ทางตะวันออก เหมาะส าหรับการท าไร่ขนาดใหญ่ 

ความเป็นมาด้านการเกษตรของฮอกไกโด 

ก่อนยุคเมจิ พื้นที่ของฮอกไกโดปกคลุมไปด้วยป่า และเป็นพื้นที่อยู่
อาศัยของ “ชาวไอนุ” (Ainu) หลังจากการล้มล้างระบอบโชกุน 
ในยุคเมจิ ได้สถาปนารัฐบาลใหม่ที่มีจักรพรรดิเป็นศูนย์กลางแห่ง
อ านาจ จึงตั้งคณะกรรมการพัฒนา ขึ้นในปี 1869 เพื่อสนับสนุนให้
ชาวญี่ปุ่นย้ายมาอยู่ที่ฮอกไกโด และสร้าง Sapporo Agriculture 
College (ปั จ จุ บั น คื อ  Hokkaido University) เ พื่ อ พั ฒน า ค น 
ให้มีศักยภาพในการพัฒนาฮอกไกโด และมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
ยุโรปและสหรัฐอเมริกามาให้ค าแนะน าในด้านเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าว  และการพัฒนาฟาร์มโค

นม โดย Edwin Dun ชาวสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านเกษตรกรรมของ “The Kaitakushi” ได้น าวัว 
92 ตัว และแกะ 100 ตัว มาที่ญี่ปุ่นและเริ่มมีการท าฟาร์ม อีกทั้งรัฐบาลยังได้สนับสนุนให้เกษตรกร 
ด าเนินธุรกิจเพาะปลูกร่วมกับฟาร์มโคนม ในปี 1956 ได้รับเงินจากธนาคารโลกให้ด าเนินโครงการน าร่อง 
“Konsen pilot farm” ในปี 1973 ได้มีการพัฒนาหมู่บ้านโคนม “new dairy farming village development” 
ต่อมาจึงมีการเพิ่มการท าฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียงว่าเป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ที่เกี่ยวกับนมวัวมากที่สุดของญี่ปุ่นในปัจจุบัน   

ฮอกไกโดให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและ 
ปศุสัตว์ โดยเน้นการพัฒนาอย่างครบวงจร ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิต 
ผู้เลี้ยงสัตว์ การพัฒนาเทคโนโลยี,นวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิต และ
กลไกการตลาด รวมทั้งการก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ 
พัฒนาและผลักดัน ผ่านหน่วยงานทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น 
ให้เกษตรกรสามารถมีรายได้ที่มั่นคง เป็นสันหลังของชาติที่แข็งแรง 
และสามารถสร้างกระบวนการพัฒนาเกษตรกรรมและปศุสัตว์ที่เป็น
ต้นทุนทางเศรษฐกิจของชาติอย่างเป็นระบบอันส่งผลต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของชาติอย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน  
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เยี่ยมชมโรงเรียนประถม Shimokawa Elementary school 

Mr. Suzuki ผู้อ านวยการโรงเรียน 
Shimokawa Elementary school 

 โรงเรียนประถม Shimokawa เป็นโรงเรียนขนาด
กลาง มีนักเรียนประมาณ 130 คน จัดการเรียนการ
สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 
ซึ่งระบบการเรียนการสอนของประเทศญี่ปุ่น ใช้ระบบ
การเรียนการสอนที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child 
Center) และปลูกฝังเด็กนักเรียนทุกคนให้มีจิตส านึกใน
การรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การแยกขยะ การท าความ
สะอาด การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร และ
การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยอาจารย์ประจ า
ชั้นจะเป็นแบบอย่าง และร่วมท ากิจกรรมดังกล่าวทั้งหมด 
(Role model) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวว่า จุดมุ่งหมายของ
โรงเรียนคือ คาดหวังให้นักเรียนทุกคนมีความสมบูรณ์
ในสามด้าน คือ ด้านการศึกษา (Educational) ด้าน
จริยธรรม (Moral) และสุขอนามัย (Health) จึงจัดให้มี
สิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วน เพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจาก
จ านวนประชากรที่ ลดลงอย่ างต่อ เนื่ อง ใน เมื อง 
Shimokawa ท าให้จ านวนนักเรียนในโรงเรียนประถมและ
โรงเรียนอื่น ๆในเมืองมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง
เช่นกัน ในอดีต โรงเรียนในเมือง Shimokawa เคยมี
ปร ะ วั ติ จ า น วนนั ก เ รี ยนมากถึ งกว่ า  1000  คน 
 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัด Hokkaido 
ยังคงสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ 
แม้จ านวนนักเรียนบางโรงเรียนจะลดลงเหลือเพียงแค่ 
10 คนก็ตาม โดยในประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลกลางจะ
สนับสนุนค่าเล่าเรียนแก่ เด็กทุกคนจนถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น อย่าง ไรก็ตาม ผู้ปกครอง
จ าเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันเอง 

 ด้วยการเรียนการสอนระบบการให้นักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง โรง เรียนเปิด โอกาสให้นัก เรียนท า
โครงงานตามหัวข้อท่ีตนเองสนใจ เพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้ และต่อยอดไปสู่อนาคต เช่น เรื่องแฟชั่น เรื่อง
กีฬา เรื่ องวิทยาศาสตร์  เรื่ อง SDGs และ เรื่ อง
ธรรมชาติ นอกเหนือจากการสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนการสอนในโรงเรียน รัฐบาลเมือง Shimokawa 
ยังสนับสนุนพื้นที่เพื่อดูแลเด็กนักเรียนหลังเลิกเรียน 
ระหว่างรอผู้ปกครองเลิกงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล 
สอนการบ้านและจัดกิจกรรมเสริม เช่น ดนตรี กีฬา 
และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ ตามความสนใจ 
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ศูนย์ดูแลเด็กหลังเลิกเรียน (Children Center ) 
ระหว่างรอผู้ปกครองเลิกงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลสอนการบ้าน 
และจัดกิจกรรมเสริม สนับสนุนโดย รัฐบาลท้องถิ่น Shimokawa  

Outline of Shimokawa Town Mr. Tani Kazuyuki  
Mayor,Shimokawa Town 

 วิสัยทัศน์ของการพัฒนาเมือง Shimokawa 
คือ การให้ประชาชนในพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ ได้อย่างยั่ งยืน อย่างมีความสุขและ
คุณภาพชีวิตที่ดี  โดยมุ่ง เน้นการท าหลัก SDGs 
มาประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิต  

 หลักการบริหารของผู้น าท้องถิ่นพยายามดึง
จุดอ่อนและยุทธศาสตร์ของเมือง มาเป็นจุดแข็งและ
โอกาส เนื่องจากพื้นที่ร้อยละ 88 ของพื้นที่เมือง 
Shimokawa เป็นพื้นที่ป่า พื้นที่อยู่อาศัยมีเพียงร้อย
ละ 0.3 นอกจากนั้นจะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมอื่น ๆ 
จึงจัดให้อุตสาหกรรมหลักของเมืองเป็นอุตสาหกรรม
หลักด้านป่าไม้ และมีแผนการจัดการด้านป่าไม้อย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเมือง Shimokawa 
ประสบปัญหาการลดจ านวนลงของประชากรอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นเมืองที่มีสังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบู รณ์  ( Aging Society) ซึ่ ง ใ นปั จ จุ บั น เ มื อ ง 
Shimokawa มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 3,000 คน 
จากอดีตที่เคยมีประกาชาสูงสุดถึง 15,555 คน  

 จากอัตราการลดลงอย่ างต่ อ เนื่ องของ
ประชากรของเมือง Shimokawa ดังกล่าว เทศบาล
เมืองจึงมีนโยบายเพิ่มจ านวนประชากร โดยสร้าง
แรงจูงใจให้ประชากรจากท้องถิ่นอื่นย้ายถิ่นฐานมาอยู่
ที่เมือง Shimokawa โดยตั้งเป้าหมายเมืองเป็น เมือง
ที่มีความสุขมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น “The happi-
est town in Japan” ในทุก ๆ  ด้าน ครอบคลุมถึง  

1. Health 2. Child-rearing 3. Industrial innovation  

4. Environment 5. Creation of culture  

6. Safe and secure society 7. Communities 

8. Living standards 9. Relationships 
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 นโยบายการพัฒนาชุมชนของ Shimokawa ตั้งอยู่บน
พื้ น ฐ า น ข อ ง ก า รพัฒน า ที่ ยั่ ง ยื น  ภ า ย ใ ต้ แ น ว คิ ด 
“Environmental Future City” โดยมุ่ง เน้นการสร้างแนว
ปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาชุมชนแบบครอบคลุมที่ตอบสนอง
ต่อภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมผู้สูงอายุ และด้านอื่น ๆ ที่ เป็น
ประเด็นร่วมกันของมนุษยชาติในศตวรรษ ที่ 21 อาทิ การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้นั้นเป็นไปอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
มีการน าวัตถุดิบไม้ที่เหลือจากการแปรรูปไปใช้ประโยชน์และ
เพิ่มมูลค่า เช่น การผลิตพลังงานทดแทน (biomass) การ
ผลิตน้ ามันหอมระเหย และการใช้ขี้เลื่อยในภาคการเกษตร 
มีการปลูกทดแทนหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ 

  Shimokawa เริ่มจัดการและใช้ประโยชน์จากป่าไม้ในปี 
ค.ศ. 1953 โดยได้ซื้อกรรมสิทธิ์จากป่าสงวนแห่งชาติ
ทั้งหมด 1,221 Ha มูลค่า 88 ล้านเยน เพื่อเป็นทรัพย์สินและ
สร้างงานในชุมชน ในปี ค.ศ. 1956 ได้จัดตั้งองค์การจัดการ
ป่าไม้และการปลูกทดแทน ในปี ค.ศ. 1960 เริ่มมีการวาง
แผนการจัดการการตัดและเก็บเกี่ยวป่าไม้ ในปี ค.ศ. 1980-
1990 มีการท าสัญญาแบ่งปันผลประโยชน์ป่าแห่งชาติในปี 
ค.ศ. 1994-2003 ได้รับกรรมสิทธิ์พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด 
1,902 Ha จากป่าสงวนแห่งชาติ ในปี ค.ศ. 2003 ได้รับการ
รับรองทางป่าไม้ (Forest certification) จาก Forest Stew-
ardship Council (FSC) ซึ่ ง เป็นองค์กรที่ ใ ห้ การรับรอง
ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ ไม้จากป่าธรรมชาติ หรือป่าปลูกที่มีการ
จัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ คือ มีการปลูกไม้แบบยั่งยืน  

  การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของ Shimokawa 
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ไม้หนึ่งท่อน
นั้นจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ทุกส่วน คือ ส่วนหลักของเนื้อไม้ 
จะถูกแปรรูปเป็น ไม้ทรงยาว ไม้ลามิเนต ไม้ทรงกระบอก และ
ถ่าน ส่วนที่ เหลือจะถูกแปรรูปไปเป็นขี้ เลื่อย เศษไม้ และ
น้ าส้มสายชูไม้ ส่วนอื่น ๆ ที่เหลือจะถูกแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 
เช่น ถ่านไม้รมควันและน้ ามันหอมระเหย (essential oil)  

 ทรัพยากรจากไม้จะน าถูกไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง             
และบูรณะอาคารต่าง ๆ ของชุมชน เช่น โรงเรียนประถม, 
Community center, Nukumori Communal dwelling, Town 
Hall, T-Time space production project,  เป็นต้น 

Forest Future City Shimokawa : Development of Sustainable Community 
through a Virtuous Cycle of Economy, Environment and Society  
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  เศษไม้ที่เหลือจากการผลิตอุตสาหกรรมจะถูก

น าไปผลิตเป็นพลังงาน biomass เนื่องจากไม้เป็น
หนึ่งในสารอินทรีย์ที่สะสมพลังงานเก็บไว้ในตัวเองจึง
สามารถน าพลังงานที่เก็บสะสมไว้มาใช้ประโยชน์ได้ 
ส าหรับ Shimokawa นั้น จะ ใช้พลังงาน biomass 
ผลิตเป็นความร้อน ความอบอุ่นในฤดูหนาว (ฮีท
เตอร์) โดยในปี ค.ศ. 2004 สามารถผลิตความร้อน
ได้ 180 Kw และเพิ่มความสามารถในการผลิตได้ถึง 
700 Kw ในปี ค.ศ. 2013 ปัจจุบันมีเครื่อง boiler 
ผลิตพลังงานความร้อนจาก biomass จ านวน 11 
เครื่อง รองรับความต้องการพลังงานความร้อนใน
ชุมชนได้ถึง 64% และลดค่าใช้จ่ายประจ าปีของเมืองไป
เป็นจ านวนมากเนื่องจากสามารถผลิตพลังงานได้เอง  

 เมือง Shimokawa ให้ความส าคัญกับ SDGs 
เป็นอย่างมาก ส าหรับเมือง Shimokawa นั้น SDGs มี
ตั วย่ อ เฉพาะ ในภาษาญี่ปุ่ น  คื อ  “Shimokawano 

Daremoga Genkide Shiawaseninaru” ซึ่ งมี ค วาม 
หมายว่าทุกคนในเมือง Shimokawa มีสุขภาพที่ดีและ
มีความสุข โดยเมือง Shimokawa เป็นเมืองแรกที่
ได้รับรางวัล Japan SDGs Award จากนายกรัฐมนตรี
ชินโซ อาเบะ ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2017 ในฐานะ
เมืองที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรป่าไม้ ตอบสนองต่อสังคม
ผู้สูงอายุ และการจ ากัดการลดลงของประชากร นับว่า
เป็นการพัฒนาที่บู รณาเศรษฐกิจ  สังคม และ
สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างแท้จริง นอกจากนี้ เมือง 
Shimokawa ยังเป็นหนึ่งใน 29 เมือง ทั่วประเทศที่
รัฐบาลกลางคัดเลือกให้เป็น “SDGs Future Cities” 
อีกด้วย โดยในปี ค.ศ. 2030 เมือง Shimokawa 
ตั้งเป้าหมายไว้ คือ “Shimokawa with a can-do 
spirit links people and nature to the future” 

 การแบ่งปันประสบการณ์และความประทับใจที่มีต่อเมือง 
Shimokawa อาทิ ระบบการศึกษาที่สอนให้นักเรียนเปิดกว้างทาง
ความคิด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความเท่าเทียม
กันระหว่างครูและนักเรียน ความเป็นผู้น าที่ดีและมองการณ์ไกล
ของนายกเทศมนตรี การมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่
ครอบคลุม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
ยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด และได้มีข้อเสนอแนะต่อเมือง 
Shimokawa ในด้านต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ เมือง 
Shimokawa เป็นแหล่งท่องเที่ยวตลอดทั้งปี การสร้างแหล่ง
เรียนรู้ด้านป่าไม้ การจับคู่เมืองคู่ขนาน เป็นต้น 

ข้อสังเกตเพิ่มเติมที่สามารถน ามาประยุกต์กับประเทศไทย 
1 .  รั ฐบาลญี่ปุ่ น ให้ความส าคัญกับ SDGs 

เป็นอย่างมาก ตั้งแต่รัฐบาลกลาง จนถึงระดับรัฐบาล
ท้องถิ่น เห็นได้จากการคัดเลือกเมือง 29 เมือง ทั่ว
ประเทศ เป็น “SDGs Future Cities” มีการมอบรางวัล 
ประจ าปี “Chief’s Award of Japan SDGsAward” โดย
นายกรัฐมนตรี ที่ส าคัญอย่างยิ่งคือการท าให้ SDGs 
เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและไม่ไกลตัว เช่น ให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาเรื่อง SDGs ระหว่างปิดภาคเรียน ซึ่ง
น าเสนอ SDGs ในรูปแบบของ flip chart ที่เข้าใจได้ง่าย 
ประเทศไทยอาจน าแนวคิดข้างต้นมาประยุกต์ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกระดับเข้าใจแนวคิดของ 
SDGs และเข้าใจว่า SDGs อยู่ในชีวิตประจ าวันของเราทุก
คน เป็นเรื่องไกลตัวที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย 

2. Shimokawa เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีของ
เมืองที่ใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน มีการ

วางแผนการจัดการป่าไม้โดยท้องถิ่น มีการปลูกไม้
ทดแทนอย่างเป็นระบบ ไม้ทุกส่วนถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
เช่น เศษไม้ที่เหลือผลิตเป็นพลังงานทดแทน ประเทศ
ไทยจึงอาจพิจารณาน าแนวคิดดังกล่าวเพิ่มเติมใน 
พรบ.ป่าไม้ 2484 ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน 

3. Shimokawa มีระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่ดี รองรับประชากรทุกช่วงอายุ เช่น 
การมีศูนย์ส าหรับเด็กนักเรียนรอผู้ปกครองมารับ
หลังจากเลิกเรียน การมีรถโดยสารรับส่งผู้สูงอายุ 
ระบบ watch services ดูแลความปลอดภัยให้ผู้สูงอายุ
ที่อาศัยเพียงล าพัง มีศูนย์บ้านจัดสรรส าหรับผู้สูงอายุ 
ฯลฯ ประเทศไทยจึงอาจพิจารณาใช้เป็นแนวคิดริเริ่มใน
การพัฒนาชุมชนให้รองรับกับสังคมผู้สูงอายุที่
ประเทศไทยอาจเผชิญในอนาคตอันใกล้ 
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Explanation about efforts 
to Ichinohashi District 
and Observation 

Ichinohashi, Kamikawa, Hokkaido  
ที่ท าการชุมชน Ichinohashi  Mr.Takahashi ผู้รับผิดชอบโครงการ

ประจ าชุมชน Ichinohashi  

 ต าบล Shimokawa เป็นเมือง 
ที่มีชื่อ เสียงในเรื่องอุตสาหกรรม 
ป่าไม้ โดยเพาะไม้แปรรูป แต่ในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมป่าไม้ในเมืองเริ่มซบเซา
ลง ส่งผลให้ประชากรในเมืองลด
จ านวนลงไปด้วย การลดลงของ
ประชากรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจาก
เหตุผลทางธุรกิจและการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการใช้ชีวิตด้วยการอพยพเข้า
ไปท างานในเมืองใหญ่ จากปี ค.ศ. 
2000 ที่เดิมเมืองนี้เคยมีประชากร
กว่าสองพันคน ปัจจุบัน Shimokawa 
เหลือประชากรเพียง 150 คน ด้วย
เหตุนี้ ในปี ค.ศ. 2003 Shimokawa 
จึงได้ด าเนินการวางแผนสร้างเมืองนี้
ให้เป็น Model City ด้วยหวังจะดึงดูด
ผู้คนให้เข้ามาอยู่อาศัยในเมืองเพิ่ม
มากขึ้น โดยมีการน าแนวคิด SDGs 
หรือความยั่งยืนตาม Sustainable 
Development Goals ของ UNDP มา
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ด้วยการ
น าทรัพยากรที่ผลิตขึ้นภายในต าบล
มาใช้อย่างคุ้มค่า ครบวงจร เป็นมิตร
ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะผู้ อ ยู่ อ า ศั ย
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ  ด้วย
จุ ด เด่ น ใ นด้ านกา รลดคาร์ บอน 
ไดออกไซด์  การสร้างเมืองที่ เป็น 
มิตรต่อผู้ สู งอายุ  แล ะการสร้ าง
อุตสาหกรรมใหม่ ท าให้ Shimokawa 
ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้
เป็นเมืองแห่งอนาคตด้านสิ่งแวดล้อม  

 Ichinohashi เป็นชุมชนต้นแบบ
ข อ ง Shimokawa ใ น เ รื่ อ ง ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่ทราบ
กันโดยทั่วไปว่าฤดูหนาวของเกาะฮอก
ไกโดสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรุนแรง โดยในฤดูหนาวอุณหภูมิ 
จะติดลบลงไปต่ าสุดกว่า -30 องศา 

ขณะที่ฤดูร้อนอุณหภูมิก็สามารถที่ 
จะพุ่งสูงขึ้นไปได้ถึงกว่า 30 องศา 
ด้วยเหตุนี้ เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวทุก
ชุมชนหมู่บ้านจึงต้องมีการเตรียมการ
ในเรื่องเครื่องท าความร้อน ที่ผ่านมา
ชุ ม ชน  Ichinohashi ก็ เ ห มื อ น เ ช่ น
ชุมชนทั่ ว ไป ในประ เทศญี่ปุ่ นที่ ใ ช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล (fossil fuel) ในการ
ผลิตไฟฟ้าและใช้ในเครื่องท าความ
ร้อน แต่ภายหลังจากที่Shimokawa 
ได้มีแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็
ไ ด้ มี ก า รส่ ง เ ส ริ ม แล ะสนั บสนุ น
งบประมาณในการเปลี่ยนเครื่องท า
ความร้ อนมา เป็ น แบบพลั งงาน 
ชีวมวล (biomass) โดยน าเศษไม้สนที่
ได้จากโรงเลื่อยไม้มาใช้ ในการเผา 
และต้มน้ า เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน 
ซึ่งที่ผ่านมา Shimokawa ได้มีการ
จัดตั้งศูนย์วิจัย ที่ชุมชนแห่งนี้และได้ 
มีการเชิญนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ เข้ามาท าการ ศึกษาทดลอง
เพื่อค้นหาแนวทางการใช้ทรัพยากรใน
พื้นที่มาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  

 ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบ 
ท าความร้อนจากพลังงานชีวมวลคือ 
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลง เมื่อ
เทียบกับ ในช่ วงที่ ยั ง ใช้ เ ชื้ อ เพลิง
ฟอสซิลค่าใช้จ่ายลดลงไปกว่า 52% 
โดย 68% ของสิ่ งอ านวยความ
สะดวก ทั้งหมดที่ใช้ในชุมชนนี้มาจาก
เครื่องท าความร้อนจากพลังงาน 
ชี วมวล  ถื อ ได้ ว่ า เ ป็ นอั ตราที่ สู ง 
ที่สุดอันดับ 1  ของประ เทศญี่ปุ่น 
ความส าเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นมาจาก
การวิเคราะห์จุดแข็งในด้านทรัพยากร
ของชุมชนที่มี และด า เนินการวิจัย
พัฒนาจนได้แนวทางท่ีคุ้มค่าที่สุด  

โรงเพาะเห็ดชิตาเกะของชุมชนที่สร้างขึ้นมาจาก 3 ปัจจัยหลักคือ ประการ
ที่ 1 เห็ดชิตาเกะสามารถเพาะเลี้ยงได้ทั้งปีแม้ในฤดูหนาว ประการที่ 2 
การเพาะเห็ดชิตาเกะเป็นส่วนหนึ่งของการน าขี้ เลื่อยที่ เหลือใช้จาก
อุตสาหกรรมป่าไม้มาใช้ในการเพิ่มมูลค่า และประการที่ 3 เป็นการน า
ความร้อนที่ เ หลื อจากกระบวนการ เผา ไหม้ ใน โรง ไฟฟ้ าชี วมวล 
มาใช้ท าความร้อนในโรงเพาะเห็ดให้คุ้มค่า 



 ในอดีตเมือง Shimokawa นอกจากจะมีอุตสาหกรรมป่าไม้แล้ว 
ในด้านเกษตรกรรมยังมีการปลูกข้าวเป็นผลผลิตหลักด้วย ส่งผลเกิด
ปัญหาข้าวล้นตลาดในอดีต รัฐบาลในขณะนั้นจึงพยายามควบคุม
ปริมาณการปลูกข้าวเกษตรกร ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตและจ านวน
เกษตรกรที่ปลูกข้าวลดลง โดยเกษตรกรส่วนหนึ่งได้เปลี่ยนไปปลูกพืช
ชนิดอื่นที่ ให้รายได้สูงทดแทน เช่น มะ เขือ เทศ และหน่อไม้ฝรั่ ง 
(asparagus) และอีกส่วนหนึ่งเปลี่ยนไปประกอบกิจการผลิตสิ่งอ านวย
ความสะดวกและอุปกรณ์การเกษตร นับจากปี ค.ศ. 1968 ที่เคยมี
เกษตรกรกว่า 680 ครัวเรือน ได้ลดลงเหลือเพียง 140 ครัวเรือน 
ในปัจจุบันสาเหตุเนื่องมาจากรายได้ของเกษตรกรที่น้อยลงในอดีต
ตามที่ได้กล่าวข้างต้น อีกทั้งการเกษตรยังใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าจะ

เห็นผลส าเร็จ ประกอบกับคนรุ่นใหม่ไม่นิยมประกอบอาชีพที่มีลักษณะใช้แรงงานกลางแจ้ง ส่งผลให้จ านวน
เกษตรกรลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ Shimokawa จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ทั้ง 
ในShimokawa และจากชุมชนอื่นเข้ามาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยน าอาคารโรงเรียนเก่าที่ปิด 
ไปแล้วมาปรับปรุงและจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกร (Agricutural Training Center) เพื่อให้การฝึกอบรมแก่
ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและการฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรยังได้
ด าเนินการก่อสร้างโรงเรือน (greenhouse) จ านวน 10 หลังส าหรับการฝึกปฏิบัติเพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ 
รวมถึงได้ปรับปรุงบ้านพักอีก 2 หลังให้เป็นที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่ออ านวยความสะดวกในการฝึก
ปฏิบัติดูแลผลผลิตทางการเกษตรด้วย 
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Shimokawa Town Rural 
Vitalization Center 
Ichinohashi, Kamikawa, Hokkaido  

   Mr. Matamura ผู้รับผิดชอบโครงการประจ าศูนย ์

 กระบวนการฝึกอบรมจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะแรกเริ่มจาก
การรับฟังการบรรยายภาคทฤษฎีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและผู้
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากนั้นจะเข้าสู่ระยะที่สองคือการก าหนดให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องฝึกหัดเพาะปลูกโดยมีเกษตรกรมืออาชีพ
เป็นพี่เลี้ยงในการให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีความรู้และทักษะ
เพียงพอที่จะท าการเกษตรได้ด้วยตนเอง และระยะที่สามคือการลงมือ
ท าการเกษตรด้วยตนเองในฐานะเกษตรกรใหม่ ซึ่งในระยะสุดท้ายนี้ 
จะยังมีพี่เลี้ยงเกษตรกรคอยให้ค าปรึกษาเป็นระยะ เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการลงมือท าด้วยตนเอง ผลการด าเนินงานที่
ผ่านมาภายหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรพบว่า 
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความสะดวกในการฝึกปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ซึ่งใน
อดีตที่ผ่านมาผู้เข้ารับการอบรมต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ 2 ปี หลังจาก
นั้นในขั้นตอนของการฝึกปฏิบัติจะต้องหาที่พักด้วยตนเอง ส่งผลให้
เกิดความไม่สะดวกในการดูแลผลผลิตอย่างใกล้ชิดและส่งผลให้
ระยะเวลาการฝึกอบรมยาวนานกว่าก าหนด แต่ในปัจจุบันการปรับปรุง
อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกได้ส่งผลให้กระบวนการ
ฝึกอบรมสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี  

 ส าหรับงบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรมทั้งหมดเทศบาลจะเป็น
ผู้ให้การสนับสนุน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเงินทุนเป็นจ านวน 
200,000 เยนต่อปี และส าเร็จการอบรมแล้วหากผู้เข้ารับการอบรม
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่องไปอย่างน้อยอีก 5 ปีจะไม่ต้อง
คืนทุนให้แก่เทศบาล วิธีการให้ทุนสนับสนุนดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มงาน
เพิ่มรายได้ให้แก่คนในพื้นที่และจะน ามาสู่การจัดเก็บรายได้หรือภาษีของ
ท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นในที่สุด 

Mr. Murata ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกษตรกร ปี 2  
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 MR. Tohru TAMURA 
Hokkai School of Commerce  

Infrastructure Building in Hokkaido 
Development and Its Challenges  

การวางแผนเชิงพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานแห่งชาติ 
 ในช่วงก่อนปี 2000 การวางแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับชาติเป็นการวางแผนในระยะยาวโดยเน้นไปที่การ
สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถจับต้องได้ หลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา เริ่มมีแผนในระดับ
ท้องถิ่นซึ่งค านึงถึงการใช้ชีวิตของประชาชนและมีแผนในระยะสั้นโดยค านึงถึงสิ่งที่นอกเหนือไปจากโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพ โดยรัฐบาลจะต้องตัดสินใจบนพื้นฐานความเห็นพ้องของประชาชน และเริ่มมีการเข้ามา 
มีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการร่วมเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการด้วย 
 ในช่วงปี 1980 – 2010 ซึ่งเป็นช่วงของแนวคิดเสรีนิยมและการกระจายอ านาจที่ได้รับการตระหนักเป็น
กระแสหลักไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศญี่ปุ่นด้วย นอกจากนี้แนวโน้มของการเป็นสังคมสูงวัยที่มีอัตราจ านวนเด็ก
แรกเกิดลดน้อยลงและเรื่องของความมั่นคงและปลอดภัยที่มีแนวโน้มได้รับการค านึงถึงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการ
จัดการทรัพยากรด้านการเงินทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่นซึ่งมีจ านวนจ ากัดจึงจ าเป็นต้องได้รับการ
จัดล าดับความส าคัญในการลงทุน ฉะนั้นนับตั้งแต่ปี 1999 ระบบการเงินการคลังจึงถูกบูรณาการเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการให้บริการสาธารณะ   

การเสริมสร้างความร่วมมือและความสามารถในการแข่งขัน 
1. การสร้างแกนหลักของการพัฒนา (ซึ่งใช้ลักษณะเฉพาะของ
ท้องถิ่น) เพื่อเชื่อมต่อกับโลก 
2. การพัฒนาพื้นที่ในท้องถิ่นเพื่อแก้ไขสภาพการลดลงของ
ประชากร (กะทัดรัด + ระบบเครือข่าย) 
3. การพัฒนา/การใช้ทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ในภูมิภาค 
4. ส่งเสริมการท างานร่วมกันในระดับภูมิภาคและการจัดการ
ภูมิภาคที่เป็นอิสระ (รวมถึงพื้นที่นอกฮอกไกโด)  
การบริหารการพัฒนา พื้นที่ของฮอกไกโดเป็นพื้นที่ที่ปกคลุม
ด้วยหิมะ มีขนาดประมาณหนึ่งในสี่ของแผ่นดินประเทศญี่ปุ่น 
แต่ เป็นพื้นที่ที่ ไม่ ได้ รับการพัฒนาเท่าที่ควร ต่อมา เมื่ อ 
มีแผนการพัฒนาภูมิภาค ได้มีแนวคิดการพัฒนาการเกษตร
ขนาดใหญ่, การพัฒนาฐานอุตสาหกรรม, การพัฒนา
เครือข่ายการคมนาคม และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดี  
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรในประเทศ เช่น
ถ่านหิน อาหาร ฯลฯ และที่พักส าหรับผู้อพยพจากต่าง 
ประ เทศหลังสงคราม และสู่ยุคแห่งอุตสาหกรรมหนัก 
การผลิตสารเคมีและการส่งเสริมการผลิตอาหาร สู่ยุคแห่ง
ฐานอุตสาหกรรมโดยการสร้างฐานการผลิตอาหารขั้นสูง 
และสู่ยุคอุตสาหกรรมชีวภาพ / ข้อมูล, ฐานการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ และความมั่นคงด้านอาหาร, การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโลก ในปัจจุบัน  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นความท้าท้ายที่ เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา สถาบันการศึกษาควรเป็นสถาบัน
ที่มีบทบาทน าในการพัฒนาและกระบวนการสร้างการมีส่วน
ร่วมระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเงิน องค์กรไม่แสวงหาก าไรและ
ภาคประชาชน โดยค านึงถึงต้นทุนในด้านต่าง ๆ และรวมทั้ง
ความเข้าใจในท้องถ่ินด้วย   
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 Mr.Yoshiki Kimura  
ผู้จัดการร้าน Masuyapan 
Tokachi, Obihiro  

Local Production for Local Consumption 
in Tokachi Region (Hands-on Experience) 

 

Tokachi, Obihiro อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลผลิตทางการ 
เกษตรโดยเฉพาะ ข้าวสาลี แต่ในช่วง 30 ปี ที่ผ่านมา กลับน าเข้าข้าว
สาลีจากพื้นที่อืน่ทั้งหมดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ พฤติกรรมคนในพื้นที่หัน
มาสนใจการบริโภคขนมปังมากกว่าข้าวทางบริษัทจึงเห็นโอกาสใน
การใช้ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นเพื่อการบริโภคของคนในท้องถิ่น 
ทางร้านจึงเห็นโอกาสที่ดี จึงมีการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ของท้องถิ่นภายใต้สโลแกน “Local production for local consump-
tion”  ซึ่งมีชื่อร้าน MIKINOITO  หมายถึง Sound of Wheat ได้มีการ
เปิดสาขา 6 สาขา รวมทั้งในโตเกียว มีแรงงาน 120 คน ใน 5 ปี
ต่อมาได้มีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นแป้งสาลีของท้องถิ่น 100% ซึ่ง 
Tokachi สามารถผลิตส าหรับการบริโภคได้ 100% ราคาขนมปังที่นี่
ค่อนข้างราคาสูงกว่าปกติถึงสองเท่า แต่สามารถขายได้ดีเนื่องจาก
เรื่องราวและสโลแกนที่ตั้งใจของทางร้านว่าผลิตจากวัตถุดิบช้ันดี 

การเปิดสาขาโตเกียว เพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างลูกค้าและ
ผู้ผลิต ซึ่ งตลาดใหญ่สามารถสร้างมูลค่ า ได้มากขึ้น  มี เชฟ
ผู้เชี่ยวชาญในการท าขนมปัง โดยเน้นจุดขายคือเรื่องราว และถือเป็น
การส่งเสริมขนมปังของ Tokachi ในอนาคตจะมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
เด็ก ๆ นอกจากนี้มีการจัดท า cooking class การท าพิซซ่า และให้
ความรู้เรือ่งการท าอาหาร  

 ในอนาคตจะมีการขยายสาขาอีก 5 สาขา ในโตเกียวส าหรับ 
โอลิมปิค ในปี 2020  เพื่อให้ข้าวสาลีและพื้นที่ของ Tokachi  ซึ่ง
วัตถุดิบทั้งหมดจะถูกน าจากที่นี่ไปทั้งหมด แม้กระทั่งน้ าเปล่า เพื่อคง
รสชาติเอาไว้ แต่ราคาก็จะแพงกว่าที่ Tokachi  
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Mr. Wiyut Treewijit 
Corporate Planning Division 

 

 

 

รูปแบบโครงสร้างธุรกิจที่พัฒนาตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต  
บริษัท Yamachu มีภารกิจคือ “Agri- communication company” เป็น
ตัวกลางประสานระหว่างเกษตรกรและลูกค้า ในปี 1990 ได้มีการเริ่ม
จัดตั้งชมรม Chihoku Club มีเกษตรกรรวมกัน 300 คน โดยมีกิจกรรม
ภายในกลุ่ม อาทิ factory tour farm tour ประชุมสัมมนา พบปะลูกค้า 
เป็นต้น ต่อมาในปี 2011 ได้มีการสร้างโรงงานแป้งสาลีแห่งแรกในเมือง 
Tokachi  Yume mill และเป็นเมืองศูนย์กลางที่ผลิตข้าวสาลีใหญ่ที่สุดใน
ญี่ปุ่น ซึ่งจะรับผลิตแป้งสาลีจากผลผลิตที่ปลูกได้ในเมือง Tokachi 
เท่านั้น  ในช่วงปี 2013 – ปัจจุบัน มีแผนมุ่งสู่ตลาดภายนอกมากขึ้น 
โดยมีการตั้งส านักงานใหม่ในเมืองใหญ่ ได้แก่ เมืองซัปโปโร และโตเกียว 
และมีบริษัทตัวแทนในเมืองโกเบ รูปแบบธุรกิจในช่วงเวลาดังกล่าวเน้น
การขายส่งในปริมาณมาก การผลิต และการตลาด โดยมีกระบวนการ
ในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรมาให้ค าแนะน า พร้อมทั้งจัดหา
ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงให้เกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับบริษัท การรับซื้อ
ผลผลิตข้าวสาลีและถั่วแดง จาก Kamifurano น าไปแปรรูปที่โรงงานและ
จัดท า package และส่งขายไปยังส านักงานใหญ่ในเมืองซัปโปโร 
และโตเกียว 
 ทางบริษัทมีแผนที่จะขายผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ แป้งส าเร็จรูปที่มี
ส่วนผสมของถั่วและอื่น ๆ ส าหรับการท าขนม ร้านอาหารที่ใช้แป้งเป็น
ส่วนผสมหลัก รูปแบบธุรกิจในอนาคต จะเน้นการขายส่ง การผลิต
ที่มากขึ้น การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เพิ่มกระบวนการ 
Premix เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้ามากขึ้น) โดยมีช่องทางการตลาด คือ
บ ริ ษั ท  Prime Stream Hokkaido จ า กั ด  เ ป็ น  agency ส่ ง อ อ ก
ผลิตภัณฑ์อาหารจากเมือง Hokkaido ไปยังร้านอาหารชั้นน าในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  จัดส่งสินค้าทางอากาศและทะเล และมีโปรโมชั่น 
โดยการเชิญลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมการผลิตที่โรงงานด้วย 

การจ้างงานของโรงงานถั่วแดง จะมีการจ้างคน
ท้องถิ่น ผู้พิการ และผู้สูงวัย ในส่วนที่พวกเขา

ถั่วแดงที่พร้อมส่งต่อให้กับโรงงานเพื่อท าถั่วกวน 

ข้าวสาลีที่รับซื้อจากเกษตรกรเพื่อไปท าแป้งสาลี 
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5 Branding Strategies for Increasing 

Added-Value to Agricultural Products  

Japan Agricultural Cooperative 
Association: JA Tokachi-Shimizu  

Mr.Hiroyuki Ishii 
Manager, Agricultural 
Department of JA  

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 1. เพิ่มอ านาจการต่อรองให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิก 
โดยเป็นพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าการเกษตร 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ 
แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกผ่านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าการเกษตร 
ภารกิจหลัก 1. ให้ค าปรึกษาด้านการเกษตร 2. ท าการตลาด เช่น การรวบรวม
สินค้า คัดแยก แปรรูป บรรจุหีบห่อ กระจายสินค้า และการจัดจ าหน่ายสินค้า
เกษตร 3. การจัดซื้อปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร เครื่องจักรและอุปกรณ์
การเกษตรเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้ใช้ร่วมกัน 4. ธนาคารและสินเชื่อ ให้บริการ 
ทางการเงิน เช่น การออม สินเชื่อ และการท าประกันชีวิต ประกันภัย ฯลฯ 
5. ด าเนินกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การศึกษาวิจัย โรงพยาบาล การท่องเที่ยว และ
จัดท าหนังสือพิมพ์รายวัน 

จุดแข็งของของ JA 1. พลังอ านาจขององค์กรที่มีอยู่ทั้งในระดับชาติ 
ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น ท าให้สามารถต่อรองกับรัฐบาลได้
และสามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 2. มีการพัฒนาศึกษาวิจัย
และให้บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร 
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
จุดแข็งของการเกษตรในพื้นที่ Tokachi-Shimizu และการพัฒนาต่อ
ยอดสินค้าการเกษตรจาก JA ที่ Tokachi-Shimizu จะท าการเกษตร
แบบผสมมีทั้งฟาร์มวัวนม การปลูกพืชไร่ และผักสวนครัว ท าให้ 
มีสินค้าที่หลากหลาย โดยสินค้าการเกษตรหลักของที่นี่คือ 
ผลิตภัณฑ์จากนมสด ที่สามารถผลิตได้เป็นอันดับ 1 ใน Tokachi 
และเป็นอันดับ 4-5 ใน Hokkaido 
 นอกจากนี้ สิ่งที่น่าสนใจคือทาง JA Tokachi-Shimizu พยายามสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าการเกษตร อาทิ การน าวัวหนุ่มอายุไม่เกิน 3 ปีจาก
ฟาร์มนมมาขุนให้อ้วนภายใน 14 เดือนแล้วน าไปผลิตเป็นเนื้อวัว Wakauchi 
ที่มีรสชาติดี การท าปุ๋ย Shimizu Yuki จากมูลสัตว์ซึ่งมีสารอาหารและความ
ปลอดภัยสูง แล้วน าผลผลิตทางการเกษตรท่ีได้จากปุ๋ยมูลสัตว์ดังกล่าว มา
ต่อยอดเป็นแบรนด์ Toretanto ที่รับรองเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย
ของผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการท ากระเทียมด าโดยจะใช้กระเทียม 
ที่ไม่ผ่านการคัดเกรดมาดองเป็นเวลา 1 เดือนจนกลายเป็นสีด า ซึ่งจะมีสาร
ต้านอนุมูลอิสระมากกว่ากระเทียมดิบและไม่มีกลิ่นฉุนทานง่ายกว่า 

Mr.Kazuyuki Togashi Associate Director of JA  
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6 การศึกษาดูงานโรงงานท าปุ๋ย Shimizu Yuki 

ขั้นตอนที่ 1 น ามูลวัวกับไก่ที่ไปรับซื้อจากฟาร์มมาหมัก
กับเศษไม้ในพื้นที่เปิดเป็นเวลา 1-3 เดือน โดยระหว่างที่
หมักจะใช้รถแทรคเตอร์คลุกมูลสัตว์ ไปมา เพื่อให้
อุณหภูมิของการหมักอยู่ที่  80 องศาเซลเซียสและ 
มีความชื้นอยู่ 60-70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคและ
พวกเมล็ดวัชพืช ส่วนน้ าเสียที่ เกิดจากการหมักใน
ขั้นตอนนี้จะถูกส่งไปบ าบัดที่บ่อบ าบัดน้ าเสียก่อน
ปล่อยลงสู่แม่น้ า 

ขั้นตอนที่ 2 จะน ามูลสัตว์ที่หมักได้ที่แล้วมาไว้ที่หมักใน
ร่มเพื่อลดความชื้น ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 2 
สัปดาห์ - 1 เดือน และมูลสัตว์จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีด า 

ขั้นตอนที่  3 จะน ามูลสัตว์ที่หมักได้ที่แล้วมาพักใน
โรงงานเตรียมท าปุ๋ย โดยจะมีที่เป่าลมอยู่ข้างใต้เพื่อลด
ความชื้นให้เหลือ 40-49 เปอร์เซ็นต์ ในขั้นตอนนี้จะใช้
เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ - 1 เดือน 

ขั้นตอนที่ 4 จะน ามูลสัตว์ที่หมักได้ที่แล้วมาคัดแยกเศษ
ไม้ขนาดใหญ่ออกก่อนจะน าไปอัดเม็ด โดยเศษไม้ที่เก็บ
ได้ในขั้นตอนนี้จะน าไปใช้หมักต่ออีกครั้งในขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 5 น ามูลสัตว์ที่เปลี่ยนสภาพเป็นปุ๋ยแล้วมา
อัดเม็ดด้วยเครื่องอัดเม็ด โดยปุ๋ยจะถูกอัดเม็ดในขนาด 
4-5 มิลลิเมตรเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน 

ขั้นตอนที่ 6 น าปุ๋ยที่อัดเม็ดแล้วมาอบแห้งด้วยลมร้อน 
เพื่อลดความชื้นให้ต่ ากว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ก่อนบรรจุลง
ถุงขนาดต่าง ๆ เพื่อส่งขายต่อไป 

 
การศึกษาดูงานโรงงานคดัเกรดกระเทียม 

ที่โรงงานคัดเกรดกระเทียมจะมีห้องเย็นส าหรับเก็บกระเทียมที่รับซื้อ
มาจากเกษตรกร ภายในห้องจะควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ประมาณ -2 
องศาเซลเซียสเพื่อให้กระเทียมมีความสดใหม่จากนั้นจะน ากระเทียม
จากห้องเย็นมาที่สายพานคัดเกรด โดยที่นี่จะใช้ระบบ First in - First 
out ในขั้นตอนนี้จะใช้แรงงานคนในการปลอกเปลือกกระเทียม แล้วส่ง
ขึ้นสายพานเพื่อให้คนที่นั่งประจ าจุดเอากระเทียมไปเป่าลมไล่เปลือก
ออก จากนั้นจึงน ากระเทียมที่ปลอกเปลือกหมดแล้ว มาวัดขนาดและ
ตัดก้านออก ก่อนส่งไปบรรจุขาย 
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  Workshop การท าแผนการตลาด 

สินค้าท้องถิ่นของประเทศไทยและ 
การท าแผนการตลาดให้สินค้าการเกษตรท้องถิ่นของจังหวัดชิมิสึ 

กลุ่ม A เสนอขายนมจิตรลดา ผลิตภัณฑ์ในเครือโครงการ
หลวง Tokachi-Shimizu เพื่อแก้ปัญหานมล้นตลาด มีโรงงาน
การผลิตอยู่ที่วังสวนจิตรลดา ท าให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีจาก
นมที่ดีมีคุณภาพ สินค้า-นมอัดเม็ด,ไอศครีมนม,นมกล่อง 
สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ได้ และชาถั่วแดง
จาก Tokachi-Shimizu ส าหรับกลุ่มลูกค้าคนกรุงเทพฯ อายุ 
18-35 ปี ท าการตลาดออนไลน์ โดยใช้เซเลปหรือเนตไอดอล
มาโปรโมท ก าหนดราคาและร้าน Pop up เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าได้ง่าย มีการท าสัญญาส่งขายให้ร้านอาหารญี่ปุ่น 
ในไทย และเพิ่มรสชาติให้หลากหลาย 

กลุ่ม  B เสนอขายนมหนองโพของกลุ่ม
สหกรณ์โคนมฯ ฐานการผลิตในจังหวัด
ราชบุรี เช่น นมสด,นมพาสเจอร์ไรส์,ไอศครีม 
ฯลฯ และกระเทียมด าจาก Tokachi-Shimizu  
มีช่องทางจัดจ าหน่ายโดยการขายออนไลน์,
ตัวแทนจ าหน่ายในจังหวัดต่าง ๆร้านค้าราย
ย่อย มีการท าการตลาด Printed-Ads, ท าสื่อ
ดิจิตอล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 

กลุ่ม C เสนอ ขายผ้าย้อมครามสกลจากร้านสุขชม สินค้า OTOP 
ที่มีงานวิจัยรองรับเรื่องสรรพคุณของผ้า ท าให้เพิ่มมูลค่าสินค้าได้ จาก
ผ้าย้อมครามเป็นผ้าผิวสวย วัตถุดิบทั้งหมด ที่ใช้เป็นของท้องถิ่น ท าให้
มีความเป็นเอกลักษณ์ ท าการตลาดออนไลน์,ออฟไลน์,ท าพันธมิตรกับ
หน่วยงานภาครัฐ และเสนอขายกระเทียมด า Tokachi-Shimizu ให้กับ
กลุ่มลูกค้า-คนรักสุขภาพที่มีก าลังซื้อสูง มีช่องทางการขายโดยการหา
พันธมิตรจากภาครัฐ ร้านอาหารญี่ปุ่น กลุ่มธุรกิจสุขภาพ และส่งขายใน
ซุปเปอร์ไฮเอน มีการท าแพคเก็จแบ่งขายเป็นเซต เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลอง
ใช้แนวเดียวกับอาหารเสริม 

JA เป็นหน่วยงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐในการ
ด าเนินงานและช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรเป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากภาคเกษตรกรรมเป็นฐานเสียงส าคัญของพรรค 
LDP (Liberal Democratic Party) ท าให้พรรค LDP ชนะการ
เลือกตั้งและเป็นรัฐบาลญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน แต่หนึ่งใน
นโยบายอาเบะโนมิคส์หรือนโยบายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่น
ของพรรค LDP คือการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะ JA 
ซึ่งถ้ารัฐบาลชุดนี้ท าส าเร็จจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสร้างและรูปแบบการท างานของ JA เพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับภาคเอกชนได้  
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Regional Revitalization, Thailand and Japan  

Mr. Ryoju Hamada : Associate Professor  
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
: Project Professor  
Nagoya Institute of Technology  

การฟื้นฟูภูมิภาค ประกอบด้วยแกนหลักส าคัญในการฟื้นฟู 
จ านวน 4 ประการ ได้แก่ 1.การเข้าใจถึงที่มาของปัญหา (what is 
a problem?) 2.การรู้ว่าปัญหาในปัจจุบันคืออะไร (current prob-
lems) 3.สิ่งที่เราต้องท าเพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู (what we have 
to do?) และ 4.การก้าวต่อไปข้างหน้า (Going forward) โดยน า
แกนหลักเหล่านี้ไปปรับใช้ในการฟื้นฟูภูมิภาค โดยอาจปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับบริบทของภูมิภาค/ประเทศ นั้น ๆ 

 

การเข้าใจที่มาของปัญหาในภูมิภาคและกรณีศึกษา
จากจังหวัดฮอกไกโด การฟื้นฟูภูมิภาคนั้นมีความ
จ าเป็นอย่างมากในการเข้าใจที่มาของปัญหา และ
พัฒนาการที่ เ กิ ด ขึ้ น  โดยอาจ เที ยบ เคี ยงกั บ
กรณีศึกษาที่คล้ายคลึงกันเพื่อใช้ เป็นหนึ่งในแนว
ทางการบรรลุปัญหา เช่น กรณีศึกษาจากจังหวัดฮ
อก ไก โ ด  มี ก า รท า ใ ห้ เ กิ ดค ว าม เป็ นสมั ย ใ หม่ 
(Modernization) เมื่อ 150 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งอุปสรรค
ส าคัญของการพัฒนา คือ ภูมิอากาศที่หนาวจัด 
(ต่ าสุดถึง -30 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาว) โดย
รัฐบาลให้ความส าคัญกับนโยบายการพัฒนาที่เท่า
เทียมกันในแต่ละเมืองภายในจังหวัด อาทิ ซัปโปโร ชิโม
กาว่า และโอบิฮิโระ ต่างมีจุดเด่นและความเข้มแข็งของ
เมืองต่างกันไป การรวมกันเป็นกลุ่มในภูมิภาคของ 
ฮอกไกโด ในช่วงทศวรรษที่ 2000 ในปี ค.ศ. 1997 
ธนาคาร Takugin ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของฮ
อกไกโดได้ล้มละลายส่งผล ให้เศรษฐกิจของจังหวัด
ตกต่ าและอยู่ในภาวะย่ าแย่เป็นอย่างมาก ท าให้เกิดการ
รวมกลุ่มกันของประชาชน (cluster) เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและแก้ปัญหาที่ก าลังเผชิญร่วมกัน โดยการ
รวมกลุ่มของประชาชนเป็น cluster นั้น ไม่ใช่นโยบาย
จากรัฐบาลแต่เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชนใน 

ฮอกไกโดเอง การเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ า ผู้ประกอบการท้องถิ่นและรัฐบาล
ท้องถิ่นร่วมกันจัดตั้งสายการบินท้องถิ่น “Hokkaido 
International Airlines” ห รื อ  “AIR DO” ภ า ย ใ ต้
แนวคิด “If we make a step to proceed, some-
thing new must be started” แ ล ะ ส โ ล แ ก น 
“Hokkaido, the Land Being Examined” เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจ พร้อมสร้าง
ทางเลือกด้าน logistics ของภูมิภาคให้เกิดความ
หลากหลายซึ่งเริ่มให้บริการเที่ยวบินแรกเมี่อวันที่ 20 
ธันวาคม ปี ค.ศ. 1998 สิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้จาก
การรวมกลุ่มกันเป็น cluster ของประชาชน และการ
จัดตั้งสายการบินท้องถิ่น ในภาวะวิกฤตการณ์
เศรษฐกิจ คือ ประชาชนตระหนักถึงความเลวร้ายของ
ภาวะเลวร้ายของเศรษฐกิจ จึงร่วมมือกันด าเนินการ
แก้ไขปัญหา โดยเริ่มจากการรวมกลุ่มกัน และการร่วม
ลงทุนในสายการบิน AIR DO จากทั้งภาครัฐ (รัฐบาล
ท้องถิ่นฮอกไกโด) และภาคธุรกิจท้องถิ่นทั้ง SMEs 
และบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงจากการลงทุนจาก
ประชาชนรายบุคคลด้วย 

 
 



ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในประเทศไทย ก่อนการฟื้นฟู
ภูมิภาคนั้นมีความจ าเป็นในการพิจารณาถึงปัญหา
และเหตุผลความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 
เช่น เพื่อการรักษาคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจ ประเด็นปัญหาส าคัญที่ประเทศไทยก าลัง
เผชิญ อาทิ การย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่เมืองหลวง 
(เกิดช่องว่างของการพัฒนาระหว่างเมืองหลวงกับ
เมืองอื่น ๆ) การขาดเอกลักษณ์และจุดเด่นของแต่ละ
เ มื อ ง  ( ใ จ ก ล า ง เ มื อ ง ข อ ง ทุ ก จั ง ห วั ด  มั ก มี
ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ตลาด
กลางคืน street view ภูมิทัศน์ที่คล้ายคลึงกัน ท าให้
ขาดสิ่งที่ดึงดูดผู้คนอย่างยั่งยืน) ความไม่เสถียร
ทางการเมือง เช่น รัฐประหาร เหตุการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมือง การประท้วงระหว่างกลุ่มผู้ขัดแย้งทาง
การเมือง ฯลฯ และระบบการเมืองที่ไม่เอื้อต่อการ
เปลี่ยนแปลง แม้แต่การรัฐประหารก็ยากต่อการ
เปลี่ยนแปลงระบบ ปัญหาในปัจจุบันที่ประเทศไทย
ก าลังเผชิญอยู่ อาจจ าแนกได้ 2 สาเหตุหลัก คือ การ
กระจุกตัวความเจริญในเมืองหลวง และการลดลงของ
ประชากรในต่างจังหวัด ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่น ๆ 

ตามมา เช่น รถติดในเมืองหลวง ปัญหามลพิษ 
ปัญหาการลดลงของประชากรในต่างจังหวัด 
 สิ่งที่ต้องด าเนินการในขั้นต่อไปเพื่อการพัฒนา
ภูมิภาค ประเทศไทยควรด าเนินการเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/
ผู้ประกอบการ การปฏิรูปการศึกษา การจัดการ
งบประมาณแห่งชาติ การปฏิรูปโครงสร้างรัฐบาล
ส่วนท้องถิ่น การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-
เอกชน และการรวมกลุ่มกันของประชาชน (cluster) 
การพัฒนาภูมิภาคของญี่ปุ่นนั้นประสบความส าเร็จ
ด้วยดี เนื่องจากสาเหตุหลายประการ อาทิ การ
บริหารจัดการในท้องถิ่นที่มีลักษณะ Bottom-up 
Process รัฐบาลท้องถิ่นมีอ านาจ/งบประมาณ/
ก าลังคนในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเพียงพอ 
ประชาชนมีส่วนร่วม มีสิทธิ์มีเสียง สามารถคาน/
ตรวจสอบอ านาจรัฐบาลจากการรวมกลุ่ม เป็น 
Cluster ซึ่งมาจากความคิดริเริ่มของประชาชนเอง 
ประเทศไทยจึงอาจพิจารณาน าแนวคิดดังกล่าวปรับใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ณ วันที่ท าการเรียนการสอน (7 กันยายน 2561) ภายหลัง

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ 1 วัน ที่ฮอกไกโด ระดับ
ความรุนแรง 6.7 แมกนิจูด ส่งผลให้ทั้งเกาะฮอกไกโด 
ไฟฟ้าดับ ไม่มีน้ าประปาใช้  ห้ างสรรพสินค้าร้ านค้า 

ร้านอาหาร สนามบินและระบบขนส่งปิดการให้บริการเนื่องจากได้รับความเสียหาย ซึ่งส่งผลต่อการเดินทางของ 
อาจารย์ Hamada จากกรุงเทพฯ เพื่อมาบรรยาย ณ JICA ซัปโปโร โดยอาจารย์มีความรับผิดชอบความตั้งใจ และ
ความพยายามอย่างสูงสุดในการเดินทางมาบรรยายให้ทันเวลา โดยหลังจากที่เดินทางถึงโตเกียวจากกรุงเทพฯ 
ด้วยเครือ่งบิน อาจารย์ได้โดยสารรถไฟ เรือ และรถส่วนตัวของคุณแม่ เดินทางมายังซัปโปโรเพื่อบรรยายให้ทันตาม
ก าหนดการ และได้ท าการบรรยายโดยไม่มีโปรเจกเตอร์ฉายภาพ ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ทางสารสนเทศใด ๆ  
มาอ านวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน นอกจากคอมพิวเตอร์โนตบุ๊คเครื่องหนึ่งของอาจารย์ที่ยังคงมี
แบตเตอร่ีเหลืออยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้น 

 
 



 การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมในภูมิภาคในปัจจุบันมุ่งเน้นการใช้งานวิจัยและพัฒนาเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ในการสร้างธุรกิจ ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือกันหลายฝ่าย ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม บริษัทภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยและรัฐบาลโดยภาครัฐจะต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมในภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย 4 กระบวนการหลัก ที่เชื่อมโยงกัน 1. การสนับสนุนธุรกิจระหว่าง
บริษัท 2. การสนับสนุนผู้ประกอบการายใหม่ (Start-up) 3. การสร้างธุรกิจโดยการฝึกอบรม (Workshop) 
4. การสร้างธุรกิจจากงานวิจัยและพัฒนา (R&D) 

ยุทธศาสตร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมในประเทศไทย 
1. อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยมี 6 อุตสาหกรรม
ห ลั ก  ป ร ะ ก อบด้ ว ย  4  Super Clusters ไ ด้ แ ก่
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตร
เ คมี  แ ล ะดิ จิ ทั ล  แ ล ะ อี ก  2  คลั ส เ ตอ ร์  ไ ด้ แ ก่ 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยแต่
ละคลัสเตอร์จะแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค (ตาม
ทิศทางบการพัฒนายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมในแต่
ล ะ ภู มิ ภ า ค )  2 . มุ่ ง เ น้ น ก า รส ร้ า ง คลั ส เ ต อ ร์
อุตสาหกรรม ด้วยการดึงดูดนักลงทุนและบริษัทใน
เครือต่างชาติ โดยให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี แต่
อย่างไรก็ตาม นโยบายการสนับสนุนผู้ประกอบการ 
SMEs และนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่
ชัดเจน 

การสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมในประเทศไทย 
ให้ประสบความส าเร็จ 1. ประชากรในประเทศไทย
จะต้องมีบทบาทเป็นผู้น า "ประเทศไทย 4.0" เป็นอีก
หนึ่งนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ดึงดูดการ
ลงทุนจากต่างประเทศ โดยคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
เป็นยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาคของไทย ซึ่งจ าเป็นต้องมีการร่วมมือกับ
บริษัทในเครือต่างชาติ อย่างไรก็ตาม นโยบายการ
สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาคก็มี
ความส าคัญเช่นเดียวกัน 2. การพัฒนาคนใน
ท้องถิ่น โดยสถาบันการศึกษาในพื้นที่  3. ระบบการ
สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี เช่น สถาบันการเงิน 
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและวิเคราะห์ทดสอบ 4.ให้
ความส าคัญกับหน่วยงานเครือข่าย ในการสร้าง
ธุรกิจ (เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ 
การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ฯลฯ) ควรมีความ
ร่วมมือระหว่างบริษัท และความร่วมมือระหว่าง 
ภาคอุตสาหกรรม – สถาบันการศึกษา – รัฐบาล 5. 
การด าเนินนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควร
เ ชื่ อ ม โ ยงกั บน โยบายกา รพัฒนาคลั ส เ ตอ ร์
อุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค  
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Industrial Cluster for Regional Industrial Revitalization  

Mr. Toshiho Chiba 
Special Researcher,  
Hamanasu Foundation 
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History of tourism in Hokkaido 
and direction going forward. 

Mr.Ryusei Ogura 
ผู้จัดการทั่วไปด้านอุตสาหกรรม-ธุรกิจ  

 ความเป็นมาของการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น เริ่มจากความเชื่อทางศาสนา ที่ประชาชนนิยมการเยี่ยมชม
ศาลเจ้าอิเซะในสมัยเอโดะ (ค.ศ.1603-1867) จึงกลายเป็นที่นิยมส าหรับคนทั่วไปอย่างมาก จนได้ชื่อว่าเป็น
สถานที่จะต้องไปสักครั้งหนึ่งในชีวิต อุตสาหกรรมที่พักเริ่มมีมากขึ้น เอกสารหนังสือน าเที่ยวและของที่ระลึก
ส าหรับคนทั่วไปจึงมีส าหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมศาลเจ้าอิเซะ ส าหรับการเข้าชมหรือการท่องเที่ยว “บ่อน้ าร้อน” หรือ 
“การชมดอกซากุระ” จะเป็นเรื่องของชนชั้นปกครอง ต่อมาในสมัยเมจิ ปี 1912 ได้มีการก่อตั้งองค์กรส่งเสริม
การท่องเที่ยวญี่ปุ่นขึ้นด าเนินการร่วมกับองค์กรรถไฟ หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น 
มูลนิธิองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ในปี 1946 ได้มีการก่อตั้งแผนกการท่องเที่ยวขึ้นภายใต้อธิบดี 
การรถไฟ กระทรวงคมนาคม และในปี 1963 ได้มีการก าหนดกฎหมายส าคัญด้านการท่องเที่ยวขึ้นและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวไปจนถึงการพัฒนาที่พัก รีสอร์ท จนเกิดปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่ จากนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
จากเน้นจ านวนนักท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และจากนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ก็เป็นนักท่องเที่ยว
เดี่ยว จนถึงปี 2000 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และในปัจจุบันเน้นการ
ท่องเที่ยวท่ัวประเทศ 

ความเป็นมาของการท่องเที่ยวในจังหวัดฮอกไกโด 
การท่องเที่ยวในจังหวัดฮอกไกโดเริ่มต้นจากรีสอร์ท 
บ่อน้ าร้อนและสปาส าหรับคนงานในท้องถิ่น 
ปี 1860 เริ่มใช้บริการ ยูโนะคาวะออนเซน เมืองฮาโกดาเตะ 
ปี 1858 พัฒนาบ่อน้ าร้อน โนโบริเบทสึออนเซน เมืองโนโบริเบทสึ 
ปี 1920 มีการค้นพบบ่อน้ าร้อน โจเซนเคออนเซน เมืองซัปโปโร 
ปี 1920 มีการใช้บริการโทยะโคออนเซน เมืองโทยะโค 
ปี 1926 เปิดทางด่วนขึ้นโซนเคียวออนเซน เมืองคามิคาวะ 
ปี 1870 เส้นทางรถไฟได้มีการปรับปรุงเพื่อการขนส่งถ่านหิน 
ปี 1914  มีการขยายการคมนาคมขนส่งเป็นเส้นทางธุรกิจรถบัสขั้นสูง 
ปี 1931 กฎหมายเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติได้ถูกกหนดขึ้น 
และท าให้เกิดการท่องเที่ยว  

หุบเขานรก จิโกคุดานิ ต้นก าเนดิน้ าร้อนและออนเซนของฮอกไกโด 
  SHIKOTSU-TOYA NATIONAL PARK NOBORIBETSU JIGOKUDANI  

 
ทะเลสาบ Oyunuma  

ทะเลสาบน้ าร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
ณ เมืองโนโบริเบทสึ  



การท่องเที่ยวของจังหวัดฮอกไกโด หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 
ปี 1949 มีการเพิ่มเติมจ านวนของอุทยานแห่งชาติ 
ปี 1950 เริ่มมีเทศกาลหิมะซัปโปโร (Sapporo Snow Festival) 
ปี 1951 เริ่มแผนการพัฒนาแบบครอบคลุมของจังหวัดฮอกไกโด และในช่วงที่สองของแผนดังกล่าว แผนการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฮอกไกโด ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในปี 1962 เนื่องจากการท่องเที่ยวกลายเป็น
อุตสาหกรรมทีส่ าคัญมากขึ้น 

 ในปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตมีส่วนอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเน้น
การเที่ยวด้วยตัวเองในประเทศมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของกรุ๊ปนักท่องเที่ยวต่างชาติและเปลี่ยนเป็นเดินทางด้วย
ตัวเองที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน  จังหวัดฮอกไกโดจึงให้ความส าคัญกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง
ทั้งในประเทศ เปลี่ยนแปลงประเภทการท่องเที่ยวสู่การเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ขึ้น เช่น กลุ่ม
นันทนาการ และโรงเรียน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สกี และการอาบแดดบริเวณชายหาด การท่องเที่ยวแบบ
การเรียนรู้ในพื้นที่ชนบท การท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ พักผ่อน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
 สิ่งที่ญี่ปุ่นอยากจะบอก “เราปรารถนาที่จะบอกว่า อย่าพยายามท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วงลงไป 
โดยเฉพาะสิ่งที่ต้องใช้เวลา เช่นความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว แต่ให้ตั้งเป้าการเพิ่มการบริโภคต่อคน
และคุณค่าของชุมชนทั้งหมด นั้นหมายความว่า เราเชื่อว่า การให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชน 
ชุมชน มองหาสิ่งที่สามารถท าได้ในพื้นที่นั้น และปรับปรุงให้มันดีขึ้น นี้คือสิ่งที่ควรท า” ในฮอกไกโด มีการ
ลงทุนเกินที่ควรจะเป็น ในขณะนั้นเกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ขึ้น ในพื้นที่บางส่วนเกิดปัญหาหนัก จึงมีการขอร้องให้
นึกถึงการพัฒนาชุมชนล่วงหน้า 30 ปี ไม่ใช่เพียงแต่ค านึงถึงก าไรระยะสั้นๆ เราจึงคิดว่าบทบาทส าคัญของ

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคือ “การพัฒนาชุมชน” 
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ดร.คลาร์ก ผู้วางรากฐานการเกษตรสมัยใหม่ให้เกาะฮอกไกโด 
เจ้าของวลีที่มอบให้กับคนรุ่นใหม่ของเกาะว่า “Boys Be Ambitious” 
ตั้งอยู่ ณ จุดชมวิวซัปโปโร ฮิสึจิงาโอกะ (Hitsujigaoka)  

คลองโอตะรุ (Otaru Canal) 
คลองเก่าแก่ของเมือง ที่รัฐบาลมีแนวคิดจะถมคลอง 
แต่ถูกคนท้องถิ่นคัดค้าน เลยต้องยกเลิกไปจากนั้นคน
ท้องถิ่นได้ร่วมกันแปลงสภาพความเก่า และโกดังริม
คลองให้เป็นแลนด์มาร์คของเมืองที่แสนจะโรแมนติก   



 ประธานมูลนิธิฯ ได้ เล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาของตนเอง 
และจังหวัดฮอกไกโด ซึ่งมีพื้นที่ห่างไกลจากรัฐบาลส่วนกลาง และไม่ได้รับ
การดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรจะเป็น อีกทั้งในฮอกไกโดหรือประเทศญี่ปุ่น 
จะมีเหตุการณ์ภัยพิบัติบ่อยครั้ง เช่น แผ่นดินไหว ซึ่งกระทบต่อการท า
ฟาร์มโคนม การเกษตร หากต้องรอการช่วยเหลือจากรัฐบาลกลาง 
ก็จะล่าช้ามาก เพราะเกาะฮอกไกโดนอยู่ห่างไกล และหากรอการพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ ก็จะล่าช้าเช่นกัน คนฮอกไกโดจึงเริ่มพัฒนาพื้นที่ด้วยตนเอง  
และให้ประชาชนทุกคนสามารถร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองได้  
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Mr.Isoda Chairman 
Hokkaido Art Foundation  

 คุณอิโซดะ ได้มีโอกาสเดินทาง
ไปยุโรป และได้พบกับเฟอร์นิเจอไม้ 
จึงได้สอบถามว่าไม้โอ๊คที่ท าเป็น
เฟอร์นิเจอร์ในยุโรป เป็นไม้จากที่
ไหน ค าตอบคือ ไม้มาจากจังหวัด 
ฮอกไกโด จากนั้นเขาก็พยายาม
ค้ น ห า อ ะ ไ ร บ า ง อย่ า ง จ า ก ไ ม้ 
เนื่ องจากเขา เป็นคนที่ชอบและ
หลงใหลในลายไม้ และบอกว่า การ
ท าไม้ก็เหมือนกับซูชิ เป็นชิ้นๆ และ
มีลายที่สวยงาม เขาค้นพบว่าไม้
โ อ๊ ค คื อ ไ ม้ ที่ ดี ที่ สุ ด ใ น ก า ร ท า
เฟอร์นิเจอร์ เพราะมีความทนทาน 
และเขาเอง ก็คิดว่าประเทศไทยนั้น 
มีทรัพยากรวัตถุดิบมากมายแต่ยัง
ไม่มีการเพิ่มมูลค่า (Value Added) 
เมื่อเขากลับมาที่ ฮอกไกโด เขาได้
ตั้งใจว่า เขาจะท าอะไรเล็ก ๆ ให้กับ
บ้านเกิดของเขา และเพื่อคนในรุ่น
ต่อ ๆ ไป จึงเกิดโครงการเล็ก ๆ 

ขึ้ น  “Chair For You” เ ป็ น
โครงการที่ท าเก้าอี้ไม้ส าหรับเด็กที่
เกิดใหม่ในพื้นที่ ซึ่งในแต่ละปีดีไซน์
ของเก้าอี้จะแตกต่างกันไป ภายใต้
เก้าอี้แต่ละตัวจะมีชื่อและวันเกิดของ
เด็กคนนั้น เป็นการให้ของขวัญ
จากคนรุ่นก่อนมอบให้คนรุ่นต่อไป 

เพื่อเด็กได้รู้สึกว่าเขาจะเป็นอนาคต
ของพื้นที่นี้ต่อไป โดยไม้ที่ใช้เป็นไม้
ที่ปลูกในพื้นที่ และศิลปินผู้ผลิต 
ก็เป็นคนในพื้นที่เช่นกัน เก้าอี้นี้ไม่มี
ขายในตลาด แต่เทศบาลในพื้นที่
เท่านั้นที่สามารถซื้อไปให้เด็กเกิด
ใหม่ได้ เพราะทางมูลนิธิฯ ยังคง
จ้ างศิ ลปิน ในพื้ นที่ เ ป็ นผู้ผลิ ต 
ปัจจุบันผู้ที่สนใจสามารถดูงานไม้
เฟอร์นิเจอร์ได้ที.่. 
www.condehouse.com 
 ในปี  2011 เกิดแผ่นดินไหว
แ ล ะสึ น ามิ  ท า ใ ห้ มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต 
บ้านเรือนพัง เสียหายมากมาย 
ทางมูลนิธิฯ ยังคงท าหน้าที่ต่อไป 
โดยท าแบบสอบถามว่าในวันนั้นมี
เด็กเกิดใหม่หรือไม่ ผลปรากฏว่า 
มีเด็กจ านวน 104 คน เกิดในวันที่
เ กิ ด เหตุ แผ่นดิน ไหว  จากการ
สัมภาษณ์แม่เด็กบางคนไม่อยาก
แจ้งเกิดลูกในวันดังกล่าวเนื่องจาก
เป็นวันเกิดภัยพิบัติและเกิดความ
สูญเสีย จากเหตุการณ์ดังกล่าวท า
ให้แม่เด็กบางคนเสียชีวิตเช่นกัน 
จึง เกิด Project พิ เศษขึ้นมาคือ 
“Chair for you with hope” เก้าอี้
ที่จะมอบให้นี้มีนอกจากจะมีชื่อและ 

วันเกิดแล้วนั้น ก็จะใส่ค าว่า “with 
hope” เพื่อที่จะให้พ่อแม่ เด็กได้มี
ก าลังใจ และให้เด็กที่เกิดมาในวันที่
เ จอภัยพิบัติ ได้ รู้ ว่ าพวกเขาคือ
ความหวังของประเทศชาติต่อไป 
เมื่อเด็กเติบโต หากเขาพบเจอกับ
ช่วงเวลาที่ยาก พบกับปัญหาใด 
ก็ให้ลองมองที่ เก้าอี้ตัวนี้  เพราะ
พวกเขาเกิดมาพร้อมกับความหวัง
จากคนรุ่นก่อน ปัจจุบันโครงการ 
Chair For You มี  7 เทศบาลใน 
ฮอกไกโด ที่เข้าร่วมโครงการ และ
ยังมีเทศบาลในภูมิภาคอื่นที่สนใจ 
รวมถึงความสนใจต่อโครงการนี้
จากประเทศสิงคโปร์อีกด้วย  
 คุณอิ โ ซดะ  ได้กล่ า วค ามั่ น
ให้กับตัวเองว่า ตลอดชีวิตของเขา 
จะท าเพื่อบ้านเกิดของเขา พร้อม
กับทิ้งท้ายฝากผู้แทนจากประเทศ
ไทยว่า เราควรจะท าอะไรเล็ก ๆ 
น้อยให้กับประเทศชาติของเรา บ้าน
เกิดของเรา (Where you belong) 
การได้มาเรียนรู้และกลับไปพัฒนา
พื้นที่ที่ เราอยู่นั้นก็เพื่อคนรุ่นใหม่ 
นั้นคือการเป็นคนรุ่น เก่าอย่าง 
มีคุณค่า  



 ในนามตัวแทนผู้น าเยาวชนไทยในหลักสูตรการวางแผนพัฒนาภูมิภาคแบบครอบคลุม 
ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิง่ทีไ่ด้มีโอกาสในการกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ 

 ความสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 
130 ปี และอีกครั้งที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้มอบโอกาสในการเรียนรู้โดยหลักสูตรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา
ประเทศไทยผ่านผู้น าเยาวชนไทยรุ่นใหม่นี้ นี่เป็นอีกวาระหนึ่งเช่นเดียวกันที่รัฐบาลไทยและคนไทย
รู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณในความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นที่มอบให้กับคนไทยมา
โดยตลอด 

 ด้วยเนื้อหาของหลักสูตรที่ถูกออกแบบอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนของการพัฒนา 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร การศึกษา อุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยวและบริการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในขอบข่ายของการพัฒนาในระดับภูมิภาค ซึ่งการเรียนรู้ทั้งระบบ กลไกและกระบวนการ
นับเป็นแนวทางการฝึกปฏิบัติที่พัฒนาท้ังองคาพยพสู่กลยุทธ์ในเชิงปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ยิ่งไปกว่านั้น ไม่เพียงเนื้อหาในหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีจาก JICA สิ่งที่นักเรียน
ไทยทุกคนได้สัมผัสอย่างและเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญ คือ วัฒนธรรมและความเป็นญี่ปุ่น ซึ่งได้
สร้างความประทับใจอย่างยิ่งต่อคนไทยและคนทุกชาติที่นี่ เมื่อพบว่าแม้ในช่วงเหตุการณ์ที่วิกฤต
ที่สุด ชาวญี่ปุ่นก็ยังคงความรับผิดชอบและความตระหนักถึงหน้าที่ และมีน้ าใจที่มีต่อทุกคน 
เราเรียกสิ่งนี้ว่า “Spirit of Japanese” เราทุกคนได้รับรู้และขอแสดงความนับถือในหัวใจของชาว
ญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นเรื่องราวทีทุ่กคนคงไม่มีวันลืม 

 ด้วยค ามั่นสัญญา ความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้มอบให้พวกเรา ในโอกาส
นี้จะไม่เป็นเพียงการโยนหินลงในทะเลแต่ทุก ๆ ความคาดหวัง ทุก ๆ แรงบันดาลใจที่ได้เกิดขึ้นแล้วใน
วันนี้ พวกเรายินดีที่จะแบกรับไว้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะน าสิ่งเหล่านี้กลับไปพัฒนาและสร้าง
ประเทศของพวกเรา เพื่อคนไทย เพื่อความสัมพันธ์อันดีกับญี่ปุ่น ที่เสมือนหนึ่งเพื่อนสนิท และ 
จะเป็นพันธมิตรในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามร่วมกันตลอดไป 

Closing Ceremony 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรลดา ไชยะ 
ตัวแทนผู้น าเยาวชนไทยในหลักสูตร 
การวางแผนพัฒนาภูมิภาคแบบครอบคลุม 
ประจ าปี 2561 ณ ประเทศญี่ปุน่  
13 กันยายน 2561 
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นายกิตติศักดิ์  อยู่สบาย (โปเต้) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

ท าเนียบผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพือ่ผู้น าเยาวชน 
ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจ าปี 2561  
สาขาการวางแผนพัฒนาภูมิภาคแบบครอบคลุม   
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นางสาวจันทิมาพร  เขยีดสังข์ (บี) 

พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 

นางสาวจิตรลดา  ไชยะ (จุ๊บแจง) 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

      นายธวัล  ศุภสร (ตั้ม) 

    พนักงานการตลาด 4 

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
ส านักงานกาญจนบุร ี



นางสาวพรเฉลิม  ดีใจ (ส้ม) 

นักพัฒนาสังคมปฏิบตัิการ   

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์

36
 ท าเนียบผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพือ่ผู้น าเยาวชน 

ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจ าปี 2561  
สาขาการวางแผนพัฒนาภูมิภาคแบบครอบคลุม   

นายภิญโญยศ  ม่วงสมมุข (แดน) 

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

นางสาวมัชฌิมา  นันทรัตน์ (ลูกแก้ว) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     นางสาววนิดา  วีระกูล (กบ) 

พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
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ท าเนียบผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพือ่ผู้น าเยาวชน 
ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจ าปี 2561  
สาขาการวางแผนพัฒนาภูมิภาคแบบครอบคลุม   

    นายวัชรพงษ์  จิโสะ (ปาล์ม) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

สถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

นางสาววิลาสินี  ค าสี (ป๋อมแป๋ม) 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

ส านักงานจังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงมหาดไทย 

นางสาวอภิญญา  เจริญฉ่ า (หมุ่ย) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

        นายอัดนัน  กาเกาะ (นัน) 

นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 

โรงพยาบาลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 



นางสาวภาวิดา กระจาย (แฟร์) 

  นักวิเทศสหการปฏิบัติการ  

กรมความรว่มมือระหวา่งประเทศ 

ท าเนียบผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพือ่ผู้น าเยาวชน 
ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจ าปี 2561  
สาขาการวางแผนพัฒนาภูมิภาคแบบครอบคลุม   38

 

นางสาววรรณวรางค์ มหาวงศ์ (ใหม่) 

National Staff (Program officer) 

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญีปุ่่น(JICA) 

นายชวัลรัตน์ ท้าวแก้ว (เบท) 

นักพัฒนาสังคม ปฏบิัติหน้าที่เลขานุการคณะฯ 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 




