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 สถาบันเกษตราธิการได๎ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุํนที่ 2 ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาข๎าราชการระดับอ านวยการต๎น/สูง ของสํวน
ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 9 หนํวยงาน ให๎มีความพร๎อมในการก๎าวขึ้นสูํการเป็น
ผู๎บริหารระดับสูงของสํวนราชการในระดับกรม จึงได๎ก าหนดให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีการศึกษาดูงาน
ด๎านการเกษตรในประเทศญี่ปุุน ในระหวํางวันที่ 13 –18 มกราคม 2562 ณ จังหวัดฟูกูโอกะ จังหวัด
ซางะ และจังหวัดโออิตะ ซึ่งมีเนื้อหาการศึกษาดูงานตั้งแตํกระบวนการผลิตในฟาร์ม การการเก็บเกี่ยว 
การเก็บรักษา การขนสํง การบริหารจัดการ การจ าหนํายโดยใช๎ระบบสหกรณ์ นอกจากนี้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตร 4.0 โดยความรํวมมือสามฝุายระหวําง 1) กลุํมเกษตรกร 2) นักวิจัย และ 3) 
บริษัทมหาชน – OPTiM ในการลดการใช๎สารเคมี ประเทศญี่ปุุนเป็นประเทศที่มีระบบสหกรณ์ที่
เข๎มแข็งประเทศหนึ่งของโลก รวมถึงการศึกษาตลาดขายสํงสินค๎าเกษตร และสิ้นสุดการศึกษาดูงาน
โดยการศึกษาดูงานการสร๎างคุณคําเพ่ิมสินค๎าเกษตร (Value Creation) ผํานการทํองเที่ยว การศึกษา
วิเคราะห์จากกรณีศึกษาหมูํบ๎านทํองเที่ยวยูฟูอิน  รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ 
นอกจากนี้  

นอกจากนั้น คณะผู๎เข๎ารับการฝีกอบรมฯ ยังมุํงหวังที่จะได๎รับทราบขอบขํายความรํวมมือ และ
สถานภาพการค๎าสินค๎าเกษตรระหวํางไทยกับญี่ปุุน เพื่อเปิดโอกาสให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมได๎น าความรู๎
ความช านาญ ตลอดจนประสบการณ์ที่แตกตําง หลากหลายกันออกไปตามหนํวยงานต๎นสังกัดซึ่ง
ครอบคลุมสาขาการเกษตรอยํางกว๎างขวางครบถ๎วนทุกสาขา มาชํวยในการวิเคราะห์สถานการณ์ด๎าน
เศรษฐกิจการค๎า และสถานะภาพความรํวมมือระหวํางทั้ง 2 ประเทศ เพ่ือรํวมเสนอแนะกลยุทธ์ในการ
ด าเนินการเชิงรุกเพ่ือขยายตลาดสินค๎าเกษตรของไทยในญี่ปุุน ตลอดจนแนวทางในการแก๎ไขปัญหา
อุปสรรคท่ีมีอยูํเพื่อผลักดันในการขยายความรํวมมือให๎สินค๎าเกษตรของไทยสามารถสํงออกไปจ าหนําย
ยังประเทศญี่ปุุนเป็นล าดับต๎นๆ   

คณะผู๎เข๎ารับการฝีกอบรมฯ ต๎องขอขอบพระคุณ นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู๎ชํวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน๎า
คณะศึกษาดูงาน ขอขอบคุณนางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู๎อ านวยการสถาบันเกษตราธิการ ที่ได๎จัดให๎มี
การทัศนศึกษาดูงานครั้งนี้ ขอบคุณนายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ า อัครราชทูตที่ปรึกษาการเกษตรประจ า
กรุงโตเกียว ที่สนับสนุนข๎อมูลพ้ืนฐาน ตลอดจนการประสานงานอ านวยความสะดวกตํางๆ ใน
การศึกษาหนํวยงาน ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน และ ดร.อรุณประภาส์  ธนกิจโกเศรษฐ ที่
กรุณาให๎ค าแนะน าในการศึกษาประเด็นตํางๆ ตลอดการศึกษาดูงานและขอขอบคุณเจ๎าหน๎าที่สถาน
เอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงโตเกียว เจ๎าหน๎าที่สถานที่ศึกษาดูงานทุกทําน และหวังวําจะได๎น าผล
การศึกษาที่เสนอแนะไปรํวมเป็นสํวนหนึ่งในการด าเนินการพัฒนาการเกษตรของไทยอันจะยังผลให๎
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การเกษตรของไทยก๎าวพ๎นกับดักทางเศรษฐกิจ มุํงสูํการท าการเกษตรในรูปแบบ 4.0 เพ่ือความมั่งคั่ง 
ยั่งยืน ของเกษตรกรไทยให๎ได๎ตามที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 

คณะผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม นบส.กษ. 2 
มกราคม  2562 
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ส่วนที่ 1 
 
 

การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 
1.1  หลักการและเหตุผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 การศึกษาดูงาน เป็นการเสริมสร๎างประสบการณ์เชิงประจักษ์โดยตรงให๎แกํนักบริหารระดับสูงได๎
เป็นอยํางดี เนื่องจากเป็นการเพ่ิมพูนความรู๎ตํอยอดจากการฝึกอบรมในหลักสูตรโดยเฉพาะ เรื่อง การ
พัฒนามาตรฐานการผลิตสินค๎าเกษตร การตลาดและการสหกรณ์ ซึ่งเป็นนโยบายเรํงดํวนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะสนับสนุนและสํงเสริมให๎เกษตรกรและกลุํมเกษตรกรมีความเป็นมือ
อาชีพสามารถสร๎างรายได๎จากผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจร 
 ประเด็นการศึกษาดูงาน เน๎นประเด็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนให๎ประเทศไทยเป็นผู๎น าการ
ผลิตสินค๎าเกษตร (Agricultural Production Champion) 
1.2  วัตถุประสงค์การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 (1) เพ่ือให๎นักบริหารระดับสูงมีความรู๎และความเข๎าใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคการเกษตร
ของประเทศญี่ปุุนทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพ่ือน ามาประยุกต์และวาง
กรอบการพัฒนาและขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทย ให๎ เป็นผู๎น าการผลิตสินค๎าเกษตร 
(Agricultural Production Champion) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
 (2) เพ่ือให๎นักบริหารระดับสูงมีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถประยุกต์ประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานในมิติตํางๆ สูํการพัฒนาเกษตรกรไทยได๎อยํางเป็นรูปธรรม 
 (3) เพ่ือให๎นักบริหารระดับสูงมีความเข๎าใจ ตํอแนวคิด คํานิยม สังคมและวัฒนธรรมของชาว
ญี่ปุุน และสามารถน ามาประยุกต์ใช๎ได๎ในบริบทของเกษตรกรไทยและสังคมไทย 
 (4) เพ่ือให๎นักบริหารระดับสูงมีประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
ความคิดในระหวํางการศึกษาดูงาน และเกิดเครือขํายการท างานรํวมกันในอนาคต     
1.3  กรอบแนวคิดการศึกษาดูงาน 
  ศึกษากลไกการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดฟูกูโอกะ จังหวัดซางะ และจังหวัดโออิตะ 
ประเทศญี่ปุุน ด๎านนโยบายการเกษตร กระบวนการสหกรณ์ และการพัฒนาการเกษตรด๎านเทคโนโลยี
และข๎อมูลสารสนเทศ  
  ศึกษาการพัฒนา Value Chain โดยกระบวนการ Value Added ตั้งแตํระบบฟาร์ม 
กระบวนการแปรรูปสินค๎า การพัฒนาการตลาด  
  ศึกษาสินค๎าเกษตรที่แสดงอัตลักษณ์ชุมชน สินค๎า GI / สินค๎า OVOP  
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ฟาร์มและเกษตรกร 
กระบวนการแปรรูป 

สินค้าเกษตร 
ตลาดท้องถิ่น /  
ตลาดชุมชน 

ตลาดระดับจังหวัด / 
ตลาดระดับประเทศ 

PPP - Internet of Things 

การท่องเที่ยวชุมชน 

กระบวนการสหกรณ์ JA 

สินค้าอัตลักษณ์ชุมชน 
สินค้า GI / สินค้า OVOP 

นโยบายการพัฒนาการเกษตร 

Value Identification Value Creation 

กลไกการพัฒนาภาคการเกษตร 

การพัฒนา Value Chain โดยกระบวนการ Value Added 
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1.4  ก าหนดการ  
 
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 

22.00 น. พร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 

00.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปยัง สนามบินฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุุน 
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648 

08.10 น. เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ (เวลาท๎องถิ่น ซึ่งเร็วกวําเวลาประเทศไทย 2 
ชั่วโมง) 
(รับประทานอาหารเช๎าบนรถบัส) 

09.00-10.30 น. เดินทางไปยังจังหวัด Saga (ระยะทาง 65 กม. ใช๎เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 
นาที) 

10.30-12.00 น. เยี่ยมชมและสักการะศาลเจ๎า Yutoku Inari  
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร..... 
14.00-16.00 น. กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกับเกษตรกรชาวญี่ปุุน ณ โรง

ผลิตเหล๎าสาเก (Minematsu Sake Brewery) จังหวัด Saga  
กลุ่มที่ 2 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกับเกษตรกรชาวญี่ปุุน ณ ไรํชา 
Ureshino จังหวัด Saga 

17.00-18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร... 
18.00 น. เช็คอินเข๎าพัก โรงแรม IMARI GRAND HOTEL จังหวัด Saga  และพักผํอน
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ตามอัธยาศัย 
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 

06.00-07.00 น. รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 
09.00-11.00 น. (พร้อมกันทั้ง 2 กลุ่ม) พบปะผู๎บริหารของจังหวัดซางะ เพ่ือฟังบรรยายและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น “สรุปสถานการณ์การเกษตรและนโยบายพัฒนาการ
เกษตรของจังหวัด             ซางะ” ณ ห๎องประชุมศาลากลางจังหวัด Saga 

11.00-12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร......... 
14.00-16.00 น. กลุ่มที่ 1   (1) เยี่ยมชมบริษัท OPTIM Corp. บริษัทด๎านนวัตกรรม

เทคโนโลยีการเกษตร และ (2) ศึกษาดูงานร๎านค๎าสหกรณ์ ณ Saga Fudokan 
Kira  

 กลุ่มที่ 2    (1) ศึกษาดูงานร๎านค๎าสหกรณ์ ณ Saga Fudokan Kira และ (2) 
เยี่ยมชมบริษัท OPTIM Corp. บริษัทด๎านนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร 

17.00-18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร........... 
18.00 น. เข๎าพักโรงแรม IMARI GRAND HOTEL จังหวัด Saga และพักผํอนตาม

อัธยาศัย 
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 

06.00-07.00 น. รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 
0800 น. เก็บสัมภาระ เช็คเอ๎าท์ และออกเดินทาง 

09.00-11.00 น. (พร้อมกันทั้ง 2 กลุ่ม) ศึกษาดูงานการปลูกสตรอเบอร์รี่ ณ  ศูนย์ศึกษาวิจัย
ทดลองการเกษตรจังหวัด Saga 
*** การพัฒนาสตรอเบอร์รี่พันธุ์ใหมํลําสุดของจังหวัด ชื่อพันธุ์ ichigosan ซ่ึง
ให๎ผลผลิตสูงขึ้น แดงจัด ฉ่ า และหวานขึ้น)   
(รายละเอียดของการพัฒนาพันธุ์ https://www.saga-ichigosan.jp) 

11.00-12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร..... 
12.00 น. ออกเดินทางไปยัง เมืองยูฟูอิน (Yufuin) จ.โออิตะ (ระยะทาง 128 กม. ใช๎เวลา 

1 ชั่วโมง 40 นาที) 
14.00-16.00 น. (พร้อมกันทั้ง 2 กลุ่ม)  ศึกษาดูงานการบริหารจัดการการทํองเที่ยวชุมชน  

ณ หมูํบ๎านทํองเที่ยวยูฟูอิน  
16.00 น. ออกเดินทางไปยัง เมือง Beppu  (ระยะทาง 32 กม. ใช๎เวลา 30 นาที) 

เช็คอินเข๎าที่พัก โรงแรม BEPPU WAN ROYAL HOTEL เมือง YUFUIN  
จังหวัด Oita 

18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร.................... 
19.00 น. พักผํอนตามอัธยาศัย 

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 
06.00-07.00 น. รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรมที่พัก  
08.00-11.00 น. ออกเดินทางไปยังจังหวัดฟูกุโอกะ (ระยะทาง 150 กม. ใช๎เวลาประมาณ 2 
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ชั่วโมง) 
*** ในระหวํางทาง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการร๎านค๎าชุมชน ณ Rodeside 
Station โดยใช๎เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  

11.00-12.30 น. ศึกษาส ารวจพฤติกรรมการบริโภคของชาวญี่ปุุน ณ Supermarket จังหวัด 
Fukuoka 
กลุ่ม 1    Supermarket  แหํงที่ 1 
กลุ่ม 2    Supermarket  แหํงที่ 2 

12.30-13.30 น. รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร................... 
13.30-16.00 น. ศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดฟูกุโอกะ 

16.00 น. เดินทางเข๎าที่พัก โรงแรม  MONTEREY HELMANA FUKUOKA HOTEL  
จังหวัด Fukuoka 

18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบอิสระ (โดยบริษัททัวร์จํายเงินคําอาหาร Cash Back) 
19.00 น. พักผํอนตามอัธยาศัย 

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 
08.00 น. เก็บสัมภาระและออกเดินทางจากโรงแรมท่ีพักไปยังสนามบินฟุกูโอกะ 
0930 น.  เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ เช็คอินสัมภาระ 
11.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะ ไปยัง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  

โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649 
14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (เวลาท๎องถิ่น) โดยสวัสดิภาพ 

 
1.5  รายช่ือคณะเดินทางศึกษาดูงาน 
 
ล า
ดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายสุรจิตต์ อินทรชิต   รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู๎ชํวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3 นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู๎อ านวยการสถาบันเกษตราธิการ 
4 ดร.ธันวา จิตต์สงวน ผู๎ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5 ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝุายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6 ดร.วิศิษฐ์  ลิ้มสมบุญชัย ผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายฝุายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสาร

องค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7 ดร.อรุณประภาส์ ธนกิจโก

เศรษฐ์ 
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8 นางสาวรัตติญา ศริดารา ผู๎อ านวยการส านักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9 นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 
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ล า
ดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

10 นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ า อัครราชฑูตที่ปรึกษา (ฝุายการเกษตร) 

11 นายสุชาติ เซํงมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 

12 นายสุรเทพ  กิจกล๎า เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 

13 นายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

14 นายเกริกกรุง สุภัควนิช ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

15 นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

16 นายชยุธพงศ์ อ ารุงสุข ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

17 นายชานนท์ เสือพิทักษ์ ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

18 นายเชษฐา ดิษยมาลย์ ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

19 นายฐกร กาญจน์จิรเดช ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

20 นายทินกร สุทิน ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

21 นายธานินทร์ เนื่องทศเทศ ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

22 นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 
23 นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

24 นายพงศกร อุตตนางกูร ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

25 นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

26 นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู๎อ านวยการกองพัสดุ 

27 นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

28 นายภูวดล ค าพุฒ ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

29 นายยุทธนา นวมะชิติ ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

30 นายเรืองโชค ชัยค ารงค์กุล ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

31 นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

32 นายวรายุทธ คงนุ๎ย ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 
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ล า
ดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

33 นายวิชัย จาตุรงค์กร ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

34 นายวีระ เพ็งทอง ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

35 นายเศกสิทธิ์ โพธิ์ชัย ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

36 นายสมหวัง ปานสุขสาร ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

37 นายสันต์ จรเจริญ  ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

38 นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

39 นายอนันต์ศักดิ์ แย๎มชื่น ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

40 นางสาวเจนจิตต์ คงก าเนิด ผู๎อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 

41 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดอุดรธานี 

42 นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี 

43 นายถาวร ทันใจ ผู๎อ านวยการกองตรวจการประมง 

44 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู๎อ านวยการกองการเจ๎าหน๎าที่ 

45 นางพิศมัย สมสืบ ผู๎อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 

46 นางศศิวิมล เปาลิวัฒน ์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม 

47 นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผู๎อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

48 นายสมเกียรติ กาญจนาคาร ประมงจังหวัดชลบุรี 

49 นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจังหวัดนครราชสีมา 

50 นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง 

51 นางอุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหมํ 

52 นายชัยวัฒน ์โยธคล ผู๎อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

53 นายนัทธ์เวโรจน ์บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 

54 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหมํ 
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ล า
ดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

55 นายพนธ์สมิทธ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดตาก 

56 นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 

57 นายวรวิชญ ์วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 2  

58 นายสุรจิต วิชชวุรรณ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 

59 นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

60 นางจ าเนียร แสนราชา ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

61 นายดนัย ปัญจพิทยากุล ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

62 นายเศรณี อนิลบล ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

63 นายสมมารถ สยมภาค ผู๎อ านวยการเฉพาะด๎าน 

64 นายกํอเกียรติ สวนศิร ิ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 

65 นายชวลิต รุํงสถาพร สหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร 

66 นายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดตาก 

67 นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา 

68 นายพิษณุ คล๎ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก๎ว 

69 นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 

70 นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 

71 นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 

72 วําที่ร๎อยตรีประเทือง ฉัตรอิน
ตา 

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 

73 นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐ
วิทย์ 

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี 

74 นายวิริยะ แก๎วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหมํ 

75 นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู๎อ านวยการ สวก. 
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ล า
ดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

76 นางสาวลัดดา ยาวิรัชน ์ ผู๎อ านวยการส านักนโยบายและแผน 

77 นายรังสรรค์ นฤมิตญาณ นักวิชาการเผยแพรํช านาญการ สถาบันเกษตราธิการ 

78 นายยุทธภูมิ ประสมทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สถาบันเกษตราธิการ 

79 นายสุวิศิษฐ์ แสงเอื้ออังกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัด
กระทรวงฯ  

 
  



10 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
 
 

ข้อมูลเบื้องต้น ประเทศญีปุ่่น 
 

2.1  ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง  
ญี่ปุุน (ญี่ปุุน: 日本 Nihon/Nippon นิฮง/นิปปง) มีชื่อทางการคือประเทศญี่ปุุน (ญี่ปุุน: 日

本国 Nihon-koku/Nippon-koku นิฮงโกะกุ/นิปปงโกะกุ) เป็นประเทศหมูํเกาะในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก ตั้งอยูํในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และประเทศจีน โดยมี
ทะเลญี่ปุุนกั้น สํวนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซียมีทะเลโอค็อตสค์ เป็นเส๎นแบํงแดน ตัวอักษร 
คันจิ ของชื่อญี่ปุุนแปลวํา "ถิ่นก าเนิดของดวงอาทิตย์" จึงท าให๎บางครั้งถูกเรียกวํา "ดินแดนแหํงอาทิตย์
อุทัย"  

ญี่ปุุนมีเนื้อที่กวํา 377,973.89 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 61 ของโลก หมูํเกาะญี่ปุุน
ประกอบไปด๎วยเกาะน๎อยใหญํกวํา 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญํที่สุดก็คือ เกาะฮอนชู ฮอกไกโด คีวชู และ
ชิโกะก ุตามล าดับ เกาะของญี่ปุุนสํวนมากจะเป็นหมูํเกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจ านวนหนึ่งเป็นภูเขาไฟ เชํน 
ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เป็นต๎น ประชากรของญี่ปุุนนั้นมีมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก
คือ ประมาณ 128 ล๎านคน เมืองหลวงของญี่ปุุนคือ กรุงโตเกียว ซึ่งถ๎ารวมบริเวณปริมณฑลเข๎าไปด๎วย
แล๎วจะกลายเป็นเขตเมืองที่ใหญํที่สุดในโลกที่มีประชากรอยูํอาศัยมากกวํา 30 ล๎านคน ญี่ปุุนเป็น
ประเทศผู๎น าทางเศรษฐกิจ โดยมีจีดีพีสูงเป็นอันดับ 3 ของโลกในปี พ.ศ. 2553 ญี่ปุุนเป็นสมาชิกของ
สหประชาชาติจี 8 โออีซีดี และเอเปค และมีความตื่นตัวที่จะมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาของ
ตํางประเทศ ญี่ปุุนมีมาตรฐานความเป็นอยูํที่ดี 
 
ภูมิศาสตร์ 

ประเทศญี่ปุุนมีลักษณะเป็นหมูํเกาะซึ่งมีจ านวนมากกวํา 3,000 เกาะวางตัวอยูํในมหาสมุทร
แปซิฟิกทางตะวันออกของทวีปเอเชีย เกาะที่ส าคัญเรียงจากเหนือไปใต๎ ได๎แกํ ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ
และคีวชู นอกจากนี้ยังมีหมูํเกาะริวกิวทางตอนใต๎ของเกาะคีวชู ซึ่งเกาะทั้งหมดนี้เรียกรวมกันวําหมูํ
เกาะญี่ปุุน ญี่ปุุนถูกล๎อมรอบด๎วยทะเลทุกด๎าน ได๎แกํ  ทะเลโอค็อตสค์ ทางเหนือ ทะเลญี่ปุุนทาง
ตะวันตก ทะเลจีนตะวันออกทางตะวันตกเฉียงใต๎ ทะเลฟิลิปปินส์ทางใต๎ และมหาสมุทรแปซิฟิกทาง
ตะวันออก พ้ืนที่ประมาณร๎อยละ 70 เป็นภูเขา ซึ่งไมํสามารถใช๎เป็นที่อยูํอาศัยหรือท าการเพาะปลูกได๎ 
เพราะมีลักษณะ สูงชันและมีโอกาสที่จะเกิดดินถลํมจากแผํนดินไหวหรือฝนที่ตกหนัก ประชากรญี่ปุุน
สํวนใหญํจึงต๎องอาศัยอยูํบริเวณชายฝั่งอยํางหนาแนํน และท าให๎เมืองส าคัญในญี่ปุุนมีประชากร
หนาแนํนมาก ใน พ.ศ. 2548 ญี่ปุุนมีปุาไม๎ร๎อยละ 66.4 พ้ืนที่ทางการเกษตรร๎อยละ 12.6 อาคารร๎อย
ละ 4.9 พ้ืนน้ าร๎อยละ 3.5 ถนนร๎อยละ 3.5 และอ่ืน ๆ ร๎อยละ 9 

ประเทศญี่ปุุนตั้งอยูํในวงแหวนแหํงไฟ บริเวณรอยตํอระหวํางแผํนเปลือกโลก 3 แผํน ท าให๎
เกิดแผํนดินไหวความรุนแรงต่ าบํอยๆ และยังมีแผํนดินไหวความรุนแรงสูงที่ท าให๎เกิดความเสียหาย
ร๎ายแรงหลายครั้งในศตวรรษที่ผํานมา เชํนเหตุการณ์แผํนดินไหวในชูเอะสึ พ.ศ. 2547 และ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B6_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
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แผํนดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮะกุ พ.ศ. 2554 เป็นต๎น นอกจากนี้การที่ญี่ปุุนตั้งอยูํในบริเวณวง
แหวนแหํงไฟ ยังท าให๎ญี่ปุุนมีบํอน้ าพุร๎อนจ านวนมากทั่วประเทศ ซึ่งสํวนใหญํถูกพัฒนาให๎กลายเป็น
สถานที่ทํองเที่ยว ภูเขาฟูจิซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุุนก็เป็นภูเขาไฟ 
 
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น 

1. ยุคญี่ปุุนโบราณ ยุคโจมง 14,000 – 400 ปีกํอนค.ศ. เริ่มมีเครื่องปั้นดินเผา ยุคยะโยอิ 400 
ปีกํอนค.ศ. – ค.ศ.250 เริ่มมีการปลูกข๎าว ท าการเกษตร ท าโลหะ ยุคยะมะโตะ –  ยุคโคะฟุง ค.ศ.250 
– ค.ศ.538 เริ่มมีการทอผ๎า ตํอเรือ กลุํมเล็กๆเริ่มรวมตัวกัน ศูนย์กลางอยูํที่ที่ราบยะมะโตะ (ใกล๎กับนะ
ระ) –  ยุคอะซึกะ ค.ศ.538 – ค.ศ.710 ศาสนาพุทธเริ่มเข๎ามามีกษัตริย์แล๎ว ศูนย์กลางอยูํที่นะระ วัด
แรกถือก าเนิดข้ึน ชื่อวํา Horyuji เป็นวัดไม๎ที่เกําแกํที่สุดในญี่ปุุน 

2. ยุคญี่ปุุนคลาสสิก ยุคอะซึกะ ค.ศ.538 – ค.ศ.710 ยุคนะระ ค.ศ.710 – ค.ศ.794 ตั้งเมือง
หลวงแหํงแรกชื่อ เฮโจเกียว (สร๎างตามแบบฉางอานในจีน) การปกครองก็ตามแบบจีน แตํไมํเหมาะ
เลยอยูํได๎ไมํนานเกิดโรคระบาด ข๎าวยากหมากแพง ขึ้นภาษี ยุคเฮอัง ค.ศ.794 – ค.ศ.1185 เมืองเฮอัง
สมัยกํอนก็คือเกียวโตในปัจจุบันเป็นยุคที่อยูํนาน ยิ่งใหญํและรุํงเรืองมากมีการปรับเปลี่ยนสิ่งตํางๆที่ได๎
รับมาจากภายนอกให๎กลายมาเป็นรูปแบบของตัวเอง เชํนตัวอักษรจีนที่ยาก ก็ปรับให๎งําย ราชส านักใช๎
ชีวิตฟูุงเฟูอ ความสัมพันธ์กับทหารก็เลยเริ่มคลอนแคลน ปลายยุคนี้เป็นยุคที่จักรพรรดิถูกยึดอ านาจ
จากเหลําขุนนาง โดยสรุปดังนี้ เริ่มจากกลุํมขุนนางที่ทรงอิทธิพลมากที่สุด คือตระกูลฟุจิวะระ  (บางที่
ก็บอกวํา ค าวําฟุจิวะระไมํใชํเป็นนามสกุล แตํเรียกเป็นกลุํมหรือเครีอฟุจิวะระ  แตํในความเข๎าใจก็คือ
เป็นนามสกุลนั่นแหละ) สาเหตุที่ตระกูลฟุจิวะระมีอิทธิพลมากเพราะ จักรพรรดิเทนจิ ได๎พระราชทาน
ชื่อฟุจิวะระ ให๎กับฟุจิวะระ โนะ คามาตาริที่มีความดีความชอบในการปฏิรูปไทอิกะ จากนั้นคนของฟุจิ
วะระได๎เข๎ายึดอ านาจในราชส านัก ผูกขาดต าแหนํงสูงสุดรองจากจักรพรรดิมากวํา 500 ปี  โดยให๎
บุตรสาวของเครือฟุจิวะระเข๎าแตํงงานกับจักรพรรดิ ท าให๎จักรพรรดิองค์ตํอๆมามีเชื้อสายของเครือฟุจิ
วะระสืบตํอมา การปกครองสํวนใหญํจะเป็นคนของตระกูลฟุจิวะระแทบทั้งสิ้น มีการซื้อขายต าแหนํง 
ครอบครองที่ดิน มีทรัพย์สินมากกวําท๎องพระคลังซะอีก ตํอมาก็มีตระกูลซามูไร ที่ชื่อวํา มินาโมโตะ โย
ริโมโมโตะ (ก็สืบเชื้อสายจากจักรพรรดิเหมือนกัน)เข๎ามามีอ านาจพอจะตํอกรกับเครือฟุจิวะระได๎ อีก
ตระกูลหนึ่งที่ยิ่งใหญํไมํแพ๎กันก็คือ ตระกูลไทระ ซึ่งก็มีเชื้อสายจักรพรรดิองค์กํอนๆอยูํ เหมือนกัน จับ
มือกับตระกูลฟุจิวะระ เพ่ือรบกับตระกูลมินาโมโตะ แตํเมื่อตระกูลฟุจิวะระกับไทระแพ๎มินาโมโตะ ท า
ให๎ตระกูลฟุจิวะระและไทระต๎องลํมสลายลง และมินาโมโตะ โยริโมโมโตะก็ตั้งตัวเองเป็นโชกุนแหํงคา
มาคุระ  แตํตระกูลฟุจิวะระก็ยังสืบทอดสายจักรพรรดิอยูํ  

3. ยุคศักดินาญี่ปุุน ยุคคะมะกุระ ค.ศ.1185 – ค.ศ.1333 ก าเนิดต าแหนํงโชกุน ตั้งรัฐบาล
ทหาร โดยฐานบัญชาการมาที่เมืองคะมะกุระ (ใกล๎ๆโตเกียว) แตํเกียวโตก็ยังถือวําเป็นเมืองหลวงอยูํ
รัฐบาลทหารนี้เน๎นการประหยัด ปูองกันตัวเอง กล๎าหาญ รักเกียรติ  (bushido) ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของ
ซามูไร (ตรงข๎ามกับยุคนะระเลย)จากนั้นอ านาจถูกเปลี่ยนจากตระกูลมินาโมโตะ ไปยังตระกูลโฮโจซึ่ง
เป็นตระกูลทางภรรยา จักรพรรดิกํอกบฏคิดจะยึดอ านาจจากโชกุน(ใครแพ๎ก็เรียกวํากบฏทั้งนั้นลํะ) 
เลยถูกเนรเทศ แตํลูกๆของจักรพรรดิยังสู๎กับตระกูลโฮโจไมํถอยที่เมืองคะมะกุระซามูไรที่ไมํพอใจเผด็จ
การทหารของตระกูลโฮโจก็มาเข๎ารํวมกับกลุํมของจักรพรรดิมากข้ึนฝุายโฮโจก็เลยสํง อะชิคะงะ ทะกะ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B8_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B4
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อุจิ มาต๎านทัพจักรพรรดิไว๎ แตํเขากลับแปรพักตร์ไปเข๎ารํวมกับจักรพรรดิแล๎วเป็นคนน าทัพยึดเกียวโต 
และคะมะกุระไว๎ได๎ ตํอมากองทัพมองโกลเข๎าบุกตอนเหนือของเกาะคิวชู แตํโดนพายุคะมิคะเซํ เลย
ต๎องถอยทัพไป แตํอ านาจของคํายทหารคะมะกุระที่เริ่มเสื่อมมากํอนแล๎ว ก็เลยจบลงอยํางงํายดาย  
ยุคการฟ้ืนฟูเคมมุ ค.ศ.1333 – ค.ศ.1336 จักรพรรดิเข๎ามาฟ้ืนฟูการปกครอง  ท าให๎เหลําซามูไรไมํ
พอใจที่อ านาจจะไปตกท่ีขุนนางและราชส านักอีกอะชิกะงะ ทะดะโยชิ (น๎องของ อะชิคะงะ ทะกะอุจิ) 
ได๎ลักพาตัวลูกอีกคนของจักรพรรดิ(มาเป็นหุํนเชิด)ไปคะมะกุระและจัดตั้งการปกครองที่นั่น เพ่ือแสดง
ให๎เห็นวําซามูไรยังต๎องการรัฐบาลโชกุน ฝุายจักรพรรดิก็เลยตั้งลูกอีกคนเป็นโชกุนแตํอะชิกะงะ ทะดะ
โยชิ ก็หาวําโชกุนคนที่จักรพรรดิตั้ง ได๎กํอกบฏตํอจักรพรรดิ จึงหาเรื่องจับฝุายรุํนลูกของตระกูลโฮโจที่
ตกไปแล๎ว  ก็กํอกบฏขึ้นมาอีกเพราะอยากได๎อ านาจคืน เลยยกทัพไปขับไลํอะชิกะงะ ทะดะโยชิ กํอนที่ 
อะชิกะงะ ทะดะโยชิ จะหนีออกจากเมือง ก็ฆําลูกของจักรพรรดิคนที่ถูกตั้งเป็นโชกุนนั้ นกํอนแล๎ว
ตระกูลโฮโจก็เข๎ามาครองอ านาจแทนแตํไมํนาน อะชิกะงะ ทะกะอุจิ ก็เข๎ามาปราบกบฏตระกูลโฮโจที
หลัง ฝุายจักรพรรดิเลยฉวยโอกาสนี้ สํงทัพมาจากเกียวโต เพ่ือมาปราบ อะชิกะงะ ทะกะอุจิ แตํฝุาย
จักรพรรดิกลับพํายแพ๎ อะชิกะงะทะกะอุจิ โกรธก็เลยยกทัพไปบุกเกียวโตของจักรพรรดิบ๎าง แตํก็พําย
แพ๎กลับมาอีก เพราะยังมีซามูไรที่ภักดีตํอราชส านักอยูํมากอะชิกะงะ ทะกะอุจิ หนีไปคิวชู แล๎ว
รวบรวมพรรคพวกยกทัพเข๎าบุกเกียวโตอีก และส าเร็จด๎วย แล๎วตั้งจักรพรรดิองค์ใหมํขึ้นชื่อจักรพรรดิ
โคเมียว (เป็นราชวงศ์ฝุายเหนือ) จักรพรรดิองค์เดิม หนีมาทางใต๎ แล๎วตั้งราชส านักขึ้นใหมํที่เมืองโยชิ
โนะ (เป็นราชวงศ์ฝุายใต๎) 

ยุคมุโระมะจิ – ยุคนัมโบะกุโจ ค.ศ.1336 – ค.ศ.1392 อะชิกะงะ ทะกะอุจิ ขึ้นเป็นโชกุนอยูํที่
เกียวโต รับผิดชอบเรื่องการทหาร สํวน อะชิกะงะ ทะดะโยชิ ดูแลเรื่องการปกครองแตํไมํนานทั้งสองก็
เกิดขัดแย๎งกัน เพียงแคํทะดะโยชิไมํพอใจที่พ่ีชายตั้งคนอ่ืนเป็นคนสนิท เลยลอบฆําคนสนิทนั้นแตํไมํ
ส าเร็จ  จึงถูกขับไลํออกจากบะกุฟุทะดะโยชิ เลยไปบวช1ปี แล๎วหันไปสวามิภักดิ์กับราชวงศ์ฝุายใต๎ 
แล๎วบุกเข๎าเกียวโต แตํก็ได๎แคํการปกครองสํวนของตนกลับมาเทํานั้น แถมยังต๎องระแวงวําจะโดนฆํา
อีก เลยย๎ายไปตั้งการปกครองที่คะมะกุระ แตํก็ถูกวางยาพิษในอีกไมํนานอยูํดีราชส านักฝุายใต๎เห็นวํา
ตระกูลอะชิกะงะมีความขัดแย๎งภายใน เลยฉวยโอกาสเข๎าบุกและส าเร็จ แตํเพียงแคํเดือนเดียวก็ถูกยึด
กลับไปอีก ยุคนี้ในชํวงโชกุนรุํนที่ 3 ที่ชื่อ อะชิคะงะ โยชิมิสึ (คนที่ชอบเรียกอ๊ิกคิวซังไปถามปัญหา 
สํวนอ๊ิกคิวซังก็คือลูกของจักรพรรดิองกํอน) เป็นชํวงที่เจริญรุํงเรืองมาก ระบบชลประทาน การ
เพาะปลูกที่ดี การค๎าเจริญ เครํงครัดเรื่องลัทธิบุชิโด ที่มีความอดทนอดกลั้นสูง อยูํในความเรียบงําย
เรียกวํารวยขนาดโชกุนอะชิคะงะ โยชิมิสึ ถึงกับสร๎างต าหนักทองไว๎เพ่ืออาศัยอยูํเลย (ที่ในปัจจุบัน
เรียกวําวัดทองหรือวัดคินคะคุจิ) แตํก็ยังมีการปะทะกันระหวํางพวกไดเมียว (หัวหน๎ากลุํมนักรบในเขต
ท๎องถิ่น) อยูํบํอยๆ ยุคนี้ตอนปลายสงครามภายในเริ่มระอุขึ้นทีละน๎อยก็จากไดเมียวที่แตกแยก
ออกเป็นสองกลุํม แสดงให๎เห็นถึงความล๎มเหลวของระบบโชกุน ที่ชนชั้นนักรบจะมีอ านาจมาก โชกุน
คนที่ 8 ชื่อ อะชิกะงะ โยชิมาสะ ได๎สร๎างต าหนักเงิน (ที่ในปัจจุบันเรียกวําวัดเงินหรือวัดกินคะคุจิ) ชาว
โปรตุเกสเริ่มเข๎ามาค๎าขายแล๎ว และมีศาสนาคริสต์เข๎ามาเผยแพรํด๎วยชํวงปลายของยุคนี้ โอดะ โนบุนา
งะ ซึ่งเป็นตระกูลไดเมียว รํวมกับผู๎น าอีกสองคนคือ โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ และ โทกุงะวะ อิเอยะซุ 
ต๎องการรวมประเทศ โดยได๎รับการสนับสนุนจากจักรพรรดิ ได๎น าทับเข๎ายึดเกียวโต  
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ยุคเซงโงะกุ ค.ศ.1392 – ค.ศ.1573 เกิดสงครามกลางเมือง(ภาษาญี่ปุุนเรียกวําเซงโงะกุ) 
เพราะอ านาจของโชกุนตระกูลอะชิคะงะเสื่อมลง ท าให๎ไดเมียวผู๎ปกครองแคว๎นตํางๆพากันตั้งตนเป็น
อิสระ และท าสงครามกันระหวํางเมืองวํากันวําตอนสงครามโอนิน มีการเผาบ๎านเรือนในเกียวโตยํอย
ยับ ประเทศตกอยูํในกลียุค แตํโชกุนยังคงอยูํในปราสาททอง(คินคะคุจิ)ราวกับวําไมํมีอะไรเกิดขึ้น โอ
ดะ โนบุนะงะ ที่ตอนนั้นเป็นเจ๎าเมืองอยูํตอนกลางของเกาะฮอนชู ต๎องการรวมประเทศให๎เป็นปึกแผํน 
ประมาณวําก าจัดอ านาจมุโระมะจิ แตํสร๎างอารยธรรมอะซึจิโมโมะยะมะของตนขึ้นมาแทน เพ่ือความ
มั่นคงของตัวเอง 

ยุคอะซึจิโมโมะยะมะ –  ยุคเซงโงะกุ ค.ศ.1573 – ค.ศ.1603 โอดะ โนบุนะงะ ไมํได๎ตั้งตัวเอง
เป็นโชกุน แตํเป็นผู๎บัญชาการทหาร และได๎น าขุนศึกทั้งสองคือ โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ กับโทกุงะวะ อิเอ
ยะซึ เข๎าปราบพวกไดเมียวที่แข็งข๎อ ตามแคว๎นตํางๆทั่วประเทศ เพ่ือรวมประเทศให๎เป็นหนึ่งเดียว แตํ
ตํอมามีขุนพลคนสนิทคนหนึ่งของโอดะ โนบุนะงะ ได๎ยกทัพมาฆําโอดะ โนบุนะงะ ได๎ส าเร็จ และฆําลูก
ของโนบุนะงะที่อยูํในปราสาทนิโจอีกด๎วยแตํไมํนานขุนพลคนนี้ก็ถูก โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ เข๎าตีกลับ จึง
ประกาศตัวเองวําเป็นผู๎พิทักษ์ตระกูลโอดะ แตํก็ไมํคํอยได๎รับการยอมรับ เพราะตํางก็รู๎เจตนาที่แท๎จริง
ออก แตํโทกุงะวะ อิเอยะซึ และไดเมียวคนอ่ืนๆก็ต๎องยอมสงบศึกกับ โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ โดยการต๎อง
สํงลูกสาว หรือคนส าคัญไปเป็นตัวประกันอยูํที่ปราสาทโอซะกะโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ  ขึ้นชื่อวําได๎รวม
ประเทศได๎ส าเร็จ และตั้งสภาอาวุโสทั้ง5 โดยมีไดเมียวอาวุโส 5 คน (หนึ่งในนั้นก็คือ โทกุงะวะ อิเอ
ยะซึ) พอโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ถึงแกํกรรม ก็เกิดการแยํงอ านาจกันระหวํางไดเมียวทั้ง 5 โดยแบํงเป็น2ขั้ว
อ านาจฝุายตะวันตก มีผู๎น าคือ อิชิดะ มิสึนะริ ฝุายตะวันออก มีผู๎น าคือ โทกุงะวะ อิเอยะซุ ทั้งสองขั้ว
อ านาจมีการรบกันอยูํบํอยครั้งจนในที่สุด โทกุงะวะ อิเอยะซุ  ก็เป็นฝุายชนะและอีกฝุายก็ต๎องถูก
ประหารไปตามระเบียบ ชํวงปลายของยุคนี้ โทกุงะวะ อิเอยะซุ ได๎เข๎าโจมตีปราสาทโอซะกะ ซึ่งเป็นที่
พักของตระกูลโทโยโตมิ สรุปแล๎ว จากที่ทั้งสามมีเจตนารมณ์เดียวกันคือการรวมประเทศเป็นนักรบที่
รวมตัวกัน(นําจะเฉพาะกิจนะ)เพ่ือสร๎างประเทศขึ้นใหมํ  กลับกลายมาเป็นศัตรูกัน โดยโอดะ โนบุนะ
งะ ที่เป็นผู๎น าใจร๎อน เลยตายกํอนเพ่ือนเลยโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ  สวมรอย และได๎เป็นใหญํตํอ (แตํไมํได๎
เป็นโชกุน) ใหญํรุํนเดียวก็หมดโทกุงะวะ อิเอยะซุ  ผู๎ใจเย็นรอโอกาสเหมาะ และได๎เป็นโชกุนในยุคถัด
มา แบบปราศจากผู๎ตํอกร และมีทายาทสืบทอดตระกูลโชกุนอีกนับสิบรุํนเลยทีเดียว 

4. ยุคใกล๎ ยุคเอโดะ ค.ศ.1603 – ค.ศ.1868 โทกุงะวะ อิเอยะซุ ตั้งตัวขึ้นเป็นโชกุน ย๎ายเมือง
หลวงจากเกียวโต มาที่เมืองเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) มีการสร๎างแบบแผนใหมํ แทบจะทุกแงํมุมของ
วิถีชีวิต ทั้งการเมือง สังคม วัฒนธรรม นโยบายปิดประเทศ ถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะรักษาเสถียรภาพทาง
สังคม และการเมือง แตํจริงๆแล๎ว ชาวยุโรปได๎เข๎ามากํอนหน๎านั้นตั้งนานแล๎วทั้งอาวุธ วิทยาการตํางๆ 
ความรู๎การแพทย์ ที่ส าคัญคือศาสนาคริสต์ ที่โชกุนคิดวํามันคืออาวุธร๎ายแรงที่สุดเลยห๎ามชาวตํางชาติ
เข๎าประเทศ ยกเว๎นกลุํมพํอค๎าชาวเนเธอร์แลนด์ และจีนที่นะงะซะกิ ญี่ปุุนจึงได๎มีโอกาสรับรู๎โลก
ภายนอกผํานกลุํมคนเหลํานี้เทํานั้น ประชากรแบํงเป็น 4 กลุํม ได๎แกํ นักรบ หรือ ซามูไร 5% ชาวไรํ
ชาวนา 80% จะอยูํในชนบทเทํานั้นไมํได๎รับอนุญาตให๎เข๎ามาในเมืองกันงํายๆ ชํางฝีมือและพํอค๎า 
15% กลุํมนี้จะเรียกรวมๆ วําชาวเมือง จะอยูํใต๎การปกครองของนักรบ เป็นยุคที่มีความสงบสุข ท าให๎
มีสิ่งประดิษฐ์ และศิลปกรรมด๎านตํางๆ ออกมามากมาย ปลายยุคนี้ถูกกดดันให๎เปิดประเทศ แถม
กฎระเบียบที่เข๎มงวดท าให๎เกิดความตึงเครียดในบ๎านเมืองมากขึ้น พลเรือจัตวาแมทธิว ซี เพอร์รี แหํง
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สหรัฐอเมริกา ได๎น าเรือด า 4 ล ามากดดันที่อําวโตเกียว  และส าเร็จในปีถัดไป ประเทศอ่ืนๆเห็น
อเมริกาท าได๎ก็เรียกร๎องบ๎าง สุดท๎ายญี่ปุุนก็ต๎องยอมเปิดประเทศด๎วยการที่กระแสทางสังคมและ
การเมืองเปลี่ยนไป ท าให๎ระบบศักดินาเสื่อมศรัทธา กระทั่งสิ้นสุดลง และถวายคืนอ านาจอธิปไตย
ให๎กับจักรพรรดิในการปฏิรูปเมจิ 

5. ยุคปัจจุบัน  เมจิ ค.ศ.1868 – ค.ศ.1912 ยุคนี้เรียกวําการปฏิรูปเมจิ ภายใต๎การปกครอง
ของจักรพรรดิเมจิ ประเทศมีการพัฒนาไปอยํางรวดเร็ว มีการย๎ายเมืองหลวงจากเกียวโต ไปเอโดะ ซึ่ง
ยุคนี้มีการเปลี่ยนชื่อจากเอโดะ เป็นโตเกียว (แปลวําเมืองหลวงตะวันออก) มีการยกเลิกการแบํงชนชั้น 
เพ่ือให๎ทุกคนทุํมเท มีความกระตือรือร๎นในการศึกษา และรับอารยธรรมตะวันตกมาใช๎คนตํางชาติจะ
รู๎สึกได๎ถึงความรุนแรง และความตื่นตัวของคนญี่ปุุนที่สะสมมานาน  จนระเบิดพลังความอยากรู๎อยาก
เห็นอยํางเต็มที่ การรบกับจีนก็ถึงกับได๎ไต๎หวันมาครอง รบกับรัสเซียก็ได๎ซัคคาลินตอนใต๎คืนมาแถมยัง
ได๎เกาหลีมาเป็นดินแดนในอารักขาอีกด๎วยถือวําจักรพรรดิเมจิใช๎การปกครองประเทศด๎วยความเข๎าใจ 
และสร๎างสรรค์ แตํก็สวรรคตกํอนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งหลังจบสงคราม ญี่ปุุนก็ได๎รับการยอมรับ
จากทั่วโลก วําเป็นหนึ่งในประเทศมหาอ านาจของโลกเลยทีเดียว 

ไทโช ค.ศ.1912 – ค.ศ.1926 จักรพรรดิไทโช ขึ้นครองราชแทนจักรพรรดิเมจิ การปกครอง
ยังคงเป็นแบบระบบ สภาพอุตสาหกรรมยังเติบโตอยํางรวดเร็วแตํด๎วยเศรษฐกิจโลกตกต่ าท าให๎
เศรษฐกิจญี่ปุุนถดถอยตาม 

โชวะ –  จักรวรรดินิยม ค.ศ.1926 – ค.ศ.1945 จักรพรรดิโชวะขึ้นครองราชแทนจักรพรรดิ
โทโช ความเชื่อมั่นในพรรคการเมืองน๎อยลง และในที่สุดก็ต๎องยุบพรรคการเมืองทั้งหมดและตั้งพรรค
การเมืองแหํงชาติขึ้นมาแทนแตํก็ไมํตํางอะไรกับสภาตรายางเทํานั้น ความวุํนวายน าไปสูํสงคราม
แปซิฟิกและเข๎าสูํสงครามโลกครั้งที่ 2 ในอีกไมํก่ีปี  

ญี่ปุุนภายใต๎การดูแล ค.ศ.1945 – ค.ศ.1952 ญี่ปุุนเป็นฝุายพํายแพ๎ในสงครามโลกครั้งที่2 ได๎
ยอมรับข๎อตกลงยอมแพ๎สงครามของฝุายสัมพันธมิตร  และประชาชนได๎วางอาวุธตามพระราชโองการ
ของจักรพรรดิญี่ปุุนตกอยูํภายใต๎การควบคุมของฝุายสัมพันธมิตรนานถึง 6 ปี ภายใต๎การน าโดย พล
เอกดักลาส แม็คอาเธอร์ โดยมีข๎อตกลงดังนี้ ห๎ามมีกองก าลังปูองกันประเทศและคณะปฏิวัติ มีได๎แตํ
ปูองกันภายในประเทศเทํานั้น ต๎องเป็นชาติแหํงประชาธิปไตย และมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เปิด
ประเทศ ค๎าขายอยํางเสรี พัฒนาทุกๆด๎านให๎ทันโลกาภิวัฒน์ ข๎าราชการท าธุรกิจอ่ืนๆได๎ด๎วย ห๎ามแยก
ประเทศ สหประชาชาติต๎องคุ๎มครองการรุกรานของประเทศอ่ืนๆให๎ญี่ปุุนด๎วย สนธิสัญญาสันติภาพนี้
ชื่อซานฟรานซิสโก ญี่ปุุนมีสิทธิบริหารกิจการตํางๆได๎แล๎วหลังจากถูกตัดสิทธิไประหวํ างการถูกยึด
ครอง 

หลังสงคราม ค.ศ.1952 – ค.ศ.1989 งานเรํงดํวนที่สุดคือการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ญี่ปุุนเลยเข๎า
เป็นสมาชิกขององค์การระหวํางประเทศ ท าให๎มีการค๎าเสรีกับหลายๆฝาย สํงผลให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง
จนแขํงขันกับโลกได๎ญี่ปุุนต๎องพยายามปรับปรุงสถานะทางการทูตระหวํางประเทศอยํางมาก สร๎าง
สัมพันธ์กับประเทศตํางๆจนได๎เข๎ามามีบทบาทส าคัญหลายๆอยํางสัญลักษณ์แหํงความเชื่อมั่นของชาว
ญี่ปุุนก็คือการจัดโอลิมปิคที่โตเกียวเมื่อปี ค.ศ. 1964 ปัจจัยพ้ืนฐานตํางๆในชีวิตประชาชนดีขึ้นมากจน
ท าให๎เกิดความต๎องการใหมํๆ เชํน คุณภาพชีวิต ปัญหามลพิษ โรงเรียน ความเทําเทียม (ประมาณวํา
กินอ่ิมนอนหลับไมํเพียงพอซะแล๎ว ก็ต๎องอยากได๎สิ่งที่ดีขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา) ปีค.ศ.1970 เศรษฐกิจ
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เริ่มทรุดหนัก คนญี่ปุุนมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปมาก คํานิยมที่แตกตํางกันมากขึ้น การแสดงออก
มากขึ้น แสวงหาเปูาหมายสํวนบุคคลมากขึ้น 

เฮเซ ค.ศ.1989 – ปัจจุบัน จักรพรรดิอะกิฮิโตะ ขึ้นครองราชย์ตํอจากจักรพรรดิฮิโรฮิโตะ 
 
การเมืองการปกครองประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศญี่ปุุนมีรูปแบบรัฐเป็นราชาธิปไตยภายใต๎รัฐธรรมนูญ และมีรูปแบบการปกครองเป็น
ประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา องค์จักรพรรดิไมํทรงปกครองประเทศ พระองค์มีพระราชอ านาจเทําที่
รัฐธรรมนูญแหํงญี่ปุุนให๎ไว๎ องค์จักรพรรดิมิได๎ทรงเป็นประมุขแหํงรัฐ แตํในฐานะที่ทรงเป็นผู๎น าในทาง
พิธีการ รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติวํา ทรงเป็น "สัญลักษณ์แหํงรัฐและความสามัคคีของประชาชน"องค์
จักรพรรดิพระองค์ปัจจุบัน คือสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ สํวนรัชทายาทคือ เจ๎าชายนะรุฮิโตะ 
มกุฎราชกุมารแหํงญี่ปุุน 

อ านาจการปกครองสํวนใหญํนั้นตกอยูํแกํนายกรัฐมนตรี และสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในสภานิติ
บัญญัติแหํงชาติ สํวนอ านาจอธิปไตยนั้นเป็นของปวงชนชาวญี่ปุุน ส าหรับอ านาจบริหารนั้น สมาชิก
สภานิติบัญญัติแหํงชาติเลือกสมาชิกด๎วยกันมาหนึ่งประเทศญี่ปุุนมีรูปแบบรัฐเป็นราชาธิปไตยภายใต๎
รัฐธรรมนูญ และมีรูปแบบการปกครองเป็นประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา องค์จักรพรรดิไมํทรงปกครอง
ประเทศ พระองค์มีพระราชอ านาจเทําที่รัฐธรรมนูญแหํงญี่ปุุนให๎ไว๎ องค์จักรพรรดิมิได๎ทรงเป็นประมุข
แหํงรัฐ แตํในฐานะที่ทรงเป็นผู๎น าในทางพิธีการ รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติวําทรงเป็น "สัญลักษณ์แหํงรัฐ
และความสามัคคีของประชาชน" องค์จักรพรรดิพระองค์ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ 
สํวนรัชทายาทคือ เจ๎าชายนะรุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแหํงญี่ปุุน อ านาจการปกครองสํวนใหญํนั้นตกอยูํ
แกํนายกรัฐมนตรี และสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในสภานิติบัญญัติแหํงชาติ สํวนอ านาจอธิปไตยนั้นเป็นของ
ปวงชนชาวญี่ปุุน 
 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

องค์กรนิติบัญญัติของญี่ปุุน คือ สภานิติบัญญัติแหํงชาติ  ซึ่ งใช๎ระบบระบบสองสภา 
ประกอบด๎วย สภาผู๎แทนราษฎร (衆議院( ชุงิ-อิง )) เป็นสภาลําง มีสมาชิกสี่ร๎อยแปดสิบคนซึ่งมีวาระ
ด ารงต าแหนํงสี่ปี และ ราชมนตรีสภา (参議院( ซังงีง )) เป็นสภาสูง มีสมาชิกสองร๎อยสี่สิบสองคนซึ่ง
มีวาระด ารงต าแหนํงหกปี โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกราชมนตรีสภาจ านวนครึ่งหนึ่งสลับกันไปทุกสามปี 
สมาชิกของสภาทั้งสองมาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศ สํวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งนั้นมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์เป็น
ต๎นไป พรรคเสรีประชาธิปไตยเป็นพรรครัฐบาลมาโดยตลอดตั้งแตํกํอตั้งพรรคใน พ.ศ. 2498 จนในปี 
พ.ศ. 2552 พรรคประชาธิปไตยญี่ปุุนชนะการเลือกตั้ง จึงท าให๎พรรคเสรีประชาธิปไตยเสียต าแหนํง
พรรครัฐบาลซึ่งครองมายาวนานกวํา 54 ปี 

ส าหรับอ านาจบริหารนั้น สมาชิกสภานิติบัญญัติแหํงชาติเลือกสมาชิกด๎วยกันมาหนึ่งคนให๎
เป็นนายกรัฐมนตรี  แล๎วองค์จักรพรรดิจึงทรงลงพระนามาภิไธยรับรองการแตํงตั้งนั้น สํวน
นายกรัฐมนตรีมีอ านาจแตํงตั้งรัฐมนตรีและให๎รัฐมนตรีพ๎นจากต าแหนํง นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือ
นายชินโซ อะเบะ 
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ระบบกฎหมายของญี่ปุุนได๎รับอิทธิพลทางประวัติศาสตร์จากกฎหมายของจีน และมี
พัฒนาการเฉพาะตัวในยุคเอะโดะผํานทางเอกสารตําง ๆ เชํน ประชุมราชนีติ (公事方御定書( 
Kujikata Osadamegaki )) ทั้งนี้ ตั้งแตํต๎นพุทธศตวรรษ 2400 เป็นต๎นมา ได๎มีการวางรากฐานระบบ
ตุลาการในญี่ปุุนขนานใหญํโดยใช๎ระบบซีวิลลอว์ของยุโรป โดยเฉพาะของฝรั่งเศสและเยอรมนี เป็น
ต๎นแบบ เชํน ใน พ.ศ. 2439 รัฐบาลญี่ปุุนได๎ประกาศใช๎ประมวลกฎหมายแพํง (民法( Minpō )) โดยมี
ประมวลกฎหมายแพํงเยอรมันเป็นต๎นแบบ และคงมีผลใช๎บังคับอยูํนับแตํหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จน
ปัจจุบัน 

กฎหมายสูงสุดแหํงรัฐ คือ รัฐธรรมนูญ (憲法( Kenpō )) สํวนกฎหมายหลักของญี่ปุุนเรียก
ประมวลกฎหมายทั้งหก (六法( Roppō )) มีสภาพเป็นประมวลกฎหมายที่ส าคัญหกฉบับ บรรดา
กฎหมายแมํบทของญี่ปุุนมีสภานิติบัญญัติแหํงชาติเป็นผู๎ตรา องค์จักรพรรดิ เป็นผู๎ทรงประกาศใช๎โดย
ต๎องทรงประทับพระราชลัญจกรในประกาศด๎วย ทั้งนี้ โดยนิตินัยแล๎ว องค์จักรพรรดิไมํมีพระราช
อ านาจในการยับยั้งกฎหมาย 
 
ระบบศาลของญี่ปุ่น 

ศาลญี่ปุุน นั้นมีระบบเดียว คือ ศาลยุติธรรม แบํงเป็นสามชั้นจากสูงลงต่ า ดังนี้ 
ศาลสูงสุด (ศาลฎีกา) 
ศาลสูง (ศาลอุทธรณ์) 
ศาลชั้นต๎น ประกอบด๎วย ศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลครอบครัว 

นายกรัฐมนตรีที่ได๎รับการเลือกตั้ง องค์จักรพรรดิจึงทรงลงพระนามาภิไธยรับรองการแตํงตั้ง
นั้น สํวนนายกรัฐมนตรีมีอ านาจแตํงตั้งรัฐมนตรีและให๎รัฐมนตรีพ๎นจากต าแหนํง นายกรัฐมนตรีคน
ปัจจุบันคือนายชินโซ อะเบะองค์กรนิติบัญญัติของญี่ปุุน คือ สภานิติบัญญัติแหํงชาติ ซึ่งใช๎ระบบระบบ
สองสภา ประกอบด๎วย สภาผู๎แทนราษฎร (衆議院( ชุงิ-อิง )) เป็นสภาลําง มีสมาชิกสี่ร๎อยแปดสิบคน
ซึ่งมีวาระด ารงต าแหนํงสี่ปี และราชมนตรีสภา (参議院( ซังงีง )) เป็นสภาสูง มีสมาชิกสองร๎อยสี่สิบ
สองคนซึ่งมีวาระด ารงต าแหนํงหกปี โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกราชมนตรีสภาจ านวนครึ่งหนึ่งสลับกันไป
ทุกสามปี สมาชิกของสภาทั้งสองมาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศ สํวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้งนั้นมีอายุยี่สิบปี
บริบูรณ์เป็นต๎นไป พรรคเสรีประชาธิปไตยเป็นพรรครัฐบาลมาโดยตลอดตั้งแตํกํอตั้งพรรคใน พ.ศ. 
2498 จนในปี พ.ศ. 2552 พรรคประชาธิปไตยญี่ปุุนชนะการเลือกตั้งจึงท าให๎พรรคเสรีประชาธิปไตย
เสียต าแหนํงพรรครัฐบาลซึ่งครองมายาวนานกวํา 54 ปี 

ระบบกฎหมายของญี่ปุุนได๎รับอิทธิพลทางประวัติศาสตร์จากกฎหมายของจีน และมี
พัฒนาการเฉพาะตัวในยุคเอะโดะผํานทางเอกสารตําง ๆ เชํน ประชุมราชนีติ (公事方御定書( 
Kujikata Osadamegaki )) ทั้งนี้ ตั้งแตํต๎นพุทธศตวรรษ 2400 เป็นต๎นมา ได๎มีการวางรากฐานระบบ
ตุลาการในญี่ปุุนขนานใหญํโดยใช๎ระบบซีวิลลอว์ของยุโรป โดยเฉพาะของฝรั่งเศสและเยอรมนี เป็น
ต๎นแบบ เชํน ใน พ.ศ. 2439 รัฐบาลญี่ปุุนได๎ประกาศใช๎ประมวลกฎหมายแพํง (民法( Minpō )) โดย
มีประมวลกฎหมายแพํงเยอรมันเป็นต๎นแบบ และคงมีผลใช๎บังคับอยูํนับแตํหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
จนปัจจุบัน 
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กฎหมายสูงสุดแหํงรัฐ คือ รัฐธรรมนูญ (憲法( Kenpō )) สํวนกฎหมายหลักของญี่ปุุนเรียก
ประมวลกฎหมายทั้งหก (六法( Roppō )) มีสภาพเป็นประมวลกฎหมายที่ส าคัญหกฉบับ บรรดา
กฎหมายแมํบทของญี่ปุุนมีสภานิติบัญญัติแหํงชาติเป็นผู๎ตรา องค์จักรพรรดิเป็นผู๎ทรงประกาศใช๎โดย
ต๎องทรงประทับพระราชลัญจกรในประกาศด๎วย ทั้งนี้ โดยนิตินัยแล๎วองค์จักรพรรดิไมํมีพระราช
อ านาจในการยับยั้งศาลสูงสุด (ศาลฎีกา) 
 
2.2 เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากร 

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุุนได๎รับความบอบช้ าจากสงครามเป็นอยํางมาก แตํก็สามารถ
ฟ้ืนตัวได๎อยํางรวดเร็วเพราะปัจจัยหลายอยํางเชํนการแทรกแซงของรัฐบาล แรงงานที่ถูกและมี
คุณภาพ อัตราการออมและการลงทุนที่สูง  ในชํวงระหวําง พ.ศ. 2500 -2520 เป็นชํวงที่เศรษฐกิจ
ญี่ปุุนเติบโตอยํางมาก อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท๎จริงในชํวงพุทธทศวรรษที่ 2500, 2510 และ 
2520 เฉลี่ยร๎อยละ 10, 5 และ 4 ตามล าดับ โดยได๎รับการชํวยเหลือทางเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกา 
ตั้งแตํชํวงต๎นพุทธทศวรรษที่ 2510 ญี่ปุุนประสบปัญหาคําเงินเยนแข็งตัวจนท าให๎บริษัทจ านวนมาก
ย๎ายฐานการผลิตออกไปนอกประเทศ หลังจากเกิดฟองสบูํแตกต๎นพุทธทศวรรษที่ 2530 เศรษฐกิจก็
เริ่มชะลอตัว และสํงผลตํอเนื่องตลอดพุทธทศวรรษที่ 2530 รัฐบาลพยายามกระตุ๎นเศรษฐกิจด๎วยวิธี
ตํางๆ แตํไมํประสบผลส าเร็จ และยังถูกซ้ าเติมจากผลกระทบของเศรษฐกิจชะลอตัวในปี พ.ศ. 2543 
สภาพเศรษฐกิจหลังจากปี พ.ศ. 2548 ดูเหมือนจะฟ้ืนตัวขึ้นจากตัวเลขการขยายตัวของจีดีพีที่สูงขึ้น 
แตํญี่ปุุนก็กลับประสบปัญหาอีกครั้งเมื่อเกิดวิกฤติทางการเงินที่สํงผลกระทบไปทั่วโลก แม๎วําธุรกิจภาค
การเงินของญี่ปุุนได๎รับผลกระทบน๎อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ เพราะทศวรรษแหํงภาวะ
เศรษฐกิจซบเซาที่ท าให๎ญี่ปุุนระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น แตํการที่ญี่ปุุนพ่ึงพาการสํงออกรถยนต์
และสินค๎าอิเลคโทรนิคมากเกินไปก็สํงผลกระทบรุนแรงตํอเศรษฐกิจ และท าให๎เกิดปัญหาการวํางงาน
เพ่ิมข้ึนอยํางรวดเร็ว 

ญี่ปุุนมีเศรษฐกิจใหญํเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา เมื่อวัดด๎วยจีดีพีกํอนปรับ
อัตราเงินเฟูอ (ประมาณ 4.5 ล๎านล๎านดอลลาร์สหรัฐ) และอันดับที่ 3 รองจากสหรัฐอเมริกาและจีน 
เมื่อวัดด๎วยอ านาจการซื้อ ญี่ปุุนมีก าลังการผลิตที่สูงและเป็นประเทศต๎นก าเนิดของผู๎ผลิตชั้นน าที่
ก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมตําง ๆ เชํน รถยนต์  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร 
เหล็กกล๎า โลหะนอกกลุํมเหล็ก เรือ สารเคมี จากข๎อมูลใน พ.ศ. 2548 แรงงานของประเทศญี่ปุุนมี
จ านวน 66.7 ล๎านคน ญี่ปุุนมีอัตราวํางงานที่ต่ าคือประมาณร๎อยละ 4 คําจีดีพีตํอชั่วโมงการท างานอยูํ
ในอันดับที่ 20 ของโลกใน พ.ศ. 2548 และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย บริษัทใหญํของญี่ปุุนหลายแหํงมี
ชื่อเสียงไปทั่วโลก เชํน โตโยต๎า โซนี่ เอ็นทีที โดโคโม แคนนอน ฮอนด๎า ทาเคดา นินเทนโด นิปปอน 
สตีล และ เซเวํน อีเลฟเวํน  

ญี่ปุุนเป็นต๎นก าเนิดของธนาคารที่ใหญํที่สุดหลายแหํง ตลาดหลักทรัพย์โตเกียวซึ่งมักจะเป็นที่
รู๎จักเพราะดัชนีนิเคอิมีขนาดใหญํเป็นอันดับ 2 ของโลกเมื่อวัดด๎วยมูลคําตลาด ญี่ปุุนมีลักษณะเฉพาะ
ในการท าธุรกิจหลายอยําง เชํนเคเระสึหรือระบบเครือขํายบริษัทจะมีอิทธิพลในเชิงธุรกิจ การจ๎างงาน
ตลอดชีวิตและการเลื่อนขั้นตามความอาวุโสจะพบเห็นได๎ทั่วไป บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจจะถือ
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หุ๎นของกันและกัน ผู๎ถือหุ๎นมักจะไมํมีบทบาทกับการบริหารของบริษัท แตํในปัจจุบันญี่ปุุนเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงออกจากระบบเกํา ๆ เหลํานี้ 

ใน พ.ศ. 2548 พ้ืนที่ที่ใช๎ในการเกษตรกรรมมีเพียงร๎อยละ 12.6 และมีประชากรที่ประกอบ
การเกษตรเพียงร๎อยละ 6.6 เทํานั้น ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได๎มากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ 
ได๎แกํ  ไหม กะหล่ าปลี ข๎าว มัน และชา เป็นต๎น อยํางไรก็ตาม ญี่ปุุนต๎องพ่ึงพาการน าเข๎าอาหารถึง
ร๎อยละ 60 จึงเป็นประเทศที่มีอัตราการเลี้ยงตนเองคํอนข๎างต่ า ในระยะหลังกระแสความกังวลเรื่อง
ความปลอดภัยของอาหารท าให๎ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศเป็นที่ต๎องการมากขึ้น 

ด๎านสังคมและวัฒนธรรมนั้น พบวํามารยาทคนญี่ปุุน การใช๎ชีวิตที่ญี่ปุุน สิ่งแรกที่ควรค านึงถึง
คือมารยาท และธรรมเนียมปฏิบัติของญี่ปุุน เรื่องเหลํานี้ต๎องคํอยๆ เรียนรู๎และฝึกจนเป็นนิสัยไปทีละ
เล็กละน๎อย ในการใช๎ชีวิตแตํละ วันที่ญี่ปุุนเวลานัดกับใครต๎องรักษาเวลา เมื่อไปไมํได๎หรือไปไมํตรง
ตามนัดต๎องแจ๎งให๎ ทราบลํวงหน๎า ถ๎าไมํรักษาสัญญาจะท าให๎อีกฝุายขาดความเชื่อถือ และตอนแรก ๆ 
คนญี่ปุุนมักจะไมํคํอยคุยด๎วยเนื่องจายังไมํคุ๎นเคยกัน แตํเมื่อสนิทกันแล๎วก็จะยอมรับ  และเปิดใจมาก
ยิ่งขึ้น คนญี่ปุุนมักจะมีเพ่ือนหลายกลุํม ในหนึ่งวันเขาอาจจะพบเพ่ือนจากที่โรงเรียน ที่ท างาน เพ่ือน
เที่ยวแตกตํางกันไปทั้งวัน ดังนั้นคนญี่ปุุนจึงดูไมํคํอยสนิทกันมากนัก และโดยปกติผู๎ชายญี่ปุุนมักจะ
ท างานหนักไมํวําจะกํอน หรือหลังแตํงงาน และมักจะท างานกันจนดึกจนดื่นจนคล๎ายกับวําไมํคํอยมี
เวลาให๎ครอบครัว เพราะเป็นวัฒนธรรมการท างานของคนญี่ปุุนก็วําได๎ที่ทุกคนจะต๎องทุํมเทกับงานให๎
เต็มที ่

1. การใช๎ภาษากับระดับความสัมพันธ์ 
สังคมของคนญี่ปุุนเป็นสังคมที่ให๎ความส าคัญตํอกลุํมและสมาชิกในกลุํมโดยมีสถานที่เป็นตัว

บํงบอกคนที่อยูํอาศัยในที่เดียวกันหรือท างานในที่เดียวกันนั้นถือวําเป็นพวกเดียวกันเรียกวํา(อุชิ) และ
ส าหรับคนที่อยูํตํางสถานที่ตํางบริษัท ตํางประเทศจะถือวําเป็นคนนอกหรือคนอ่ืนเรียกวํา (โซโตะ) คน
ญี่ปุุนจะใช๎ภาษาและการปฏิบัติตนที่แตกตํางไปจากตํอคนที่อยูํในสังกัดเดียวกัน โดยจะใช๎ภาษาที่
สุภาพและการถํอมตนกับผู๎ที่เป็นผู๎อื่น แม๎วําตนเองจะไมํรู๎สึกยกยํองคนๆนั้นก็ตาม การใช๎ภาษาของคน
ญี่ปุุนเป็นสิ่งหนึ่งที่ชํวยให๎เราเห็นลักษณะความสัมพันธ์ของคนญี่ปุุนในสังคมได๎วําคูํที่สนทนาอยูํมี
ความสัมพันธ์กันอยํางไร ใครอาวุโสกวําใครหรือสนิทสนมกันแคํไหนเป็นกลุํมเดียวกันหรือคนละกลุํม
เป็นผู๎หญิงหรือผู๎ชาย การใช๎ภาษาในการพูดของคนญี่ปุุนนั้นเมื่อพูดเรื่องของตนเองรวมไปถึงการ
กลําวถึงสิ่งอ่ืนๆที่เก่ียวข๎องกับตนเองแล๎วคนญี่ปุุนจะต๎องใช๎ค าถํอมตนเมื่อพูดกับคนอ่ืน และค ายกยํอง
เพ่ือยกยํองคูํสนทนาด๎วยการให๎ความส าคัญกับบุคคลอ่ืนในสังคมเป็นลักษณะเดํนของคนญี่ปุุน ท าให๎
คนญี่ปุุนเป็นคนระมัดระวังและให๎ความส าคัญตํอความรู๎สึกของผู๎อ่ืนอยํางมาก ในการใช๎ภาษา การ
แสดงความใสํใจของคูํสนทนา เชํนการใช๎ถ๎อยค าและกริยาตํางๆสอดแทรกเพ่ือแสดงความสนใจตํอคูํ
สนทนา หรือพูดประโยคลอยๆค๎างไว๎เพ่ือให๎คูํสนทนามีโอกาศได๎สอดแทรกสานประโยคให๎จบซึ่งเป็น
การเปิดโอกาสให๎คูํสนทนามีสํวนรํวมในสิ่งที่ตนพูดด๎วย หรือการพูดแบบอ๎อมค๎อมไมํชี้บํงบอกอะไรไป
ตรงๆ หรือละความเอาไว๎ให๎ผู๎สนทนาด๎วยคิดเอาเอง และในการสนทนากับคนญี่ปุุนจะเป็นการเสีย
มารยาทมากถ๎าเราไมํเอํยถึงการกระท าของผู๎นั้นที่สํงผลดีตํอเราและต๎องใช๎ส านวนที่รู๎สึกส านึกบุญคุณ
ตํอการกระท านั้นๆด๎วย เชํนขอบคุณที่ได๎เกื้อหนุนอ๎ุมชูเราอยูํเสมอ หรือ วันกํอนต๎องขอขอบพรคุณ
มาก (อาจจะไมํได๎ท าอะไรให๎) แตํเป็นมารยาทที่ควรจะพูดตามธรรมเนียมของคนญี่ปุุน 
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2. วิธีการตอบปฏิเสธของคนญี่ปุุนที่มีลักษณะเฉพาะ 
ในการคบหากัน คนญี่ปุุนจะให๎ความส าคัญตํอ “ความสอดประสานกลมกลืนกัน” ใน

ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลกับบุคคลเป็นอยํางยิ่ง และด๎วยเหตุนี้ คนญี่ปุุนจึงไมํชอบที่จะท าให๎เกิดรอย
ร๎าวในความสัมพันธ์เพราะการปฏิเสธอยํางชัดแจ๎ง เชํน เมื่อจะปฏิเสธค าเชิญชวนหรือค าแนะน า จะ
เลี่ยงไปตอบด๎วยการพูดวํา “chotto…” ซึ่งก็คือ “ออกจะ…” แล๎วก็ละไว๎ในฐานที่เข๎าใจวํา “ไมํ
สะดวก” ค าวํา “chotto”ไมํได๎ใช๎เฉพาะในการเรียกความสนใจเทํานั้น แตํยังใช๎ในเวลาที่อยากจะ
ปฏิเสธด๎วย เป็นส านวนที่สะดวกมากแม๎แตํในสถานการณ์เกี่ยวกับธุรกิจ ส านวนอ๎อม ๆ ก็ใช๎บํอย เชํน 
ในกรณีที่จะปฏิเสธข๎อเจรจาทางธุรกิจกับคูํเจรจา ส านวนที่ใช๎บํอยคือ “kentô shitemimasu” ซึ่งมี
ความหมายวํา “จะลองพิจารณาดู” แตํจริง ๆ แล๎ว มีความหมายวํา “กรุณาอยําคาดหวังการตอบรับ” 
รวมอยูํด๎วย 

3. การโค๎ง 
การโค๎งในภาษาญี่ปุุนเรียกวํา “Rei” (れい/เร) หรือ “Ojigi” (おじぎ/โอจิกิ) ชาวญี่ปุุนไมํ

นิยมไหว๎แบบคนไทย หรือจับมือแบบฝรั่ง แตํจะนิยมโค๎งแทนในเวลาที่พบหรือลา ประเพณีการโค๎ง
ของคนญี่ปุุนนับวําซับซ๎อนพอควร เชํน การโค๎งควรจะต่ าเพียงไรและโค๎งได๎นานเทําไร หรือโค๎งเป็น
จ านวนกี่ครั้ง และโค๎งในโอกาสอะไร เชํน ผู๎อาวุโสก๎มให๎ลึก แตํถ๎าระดับเทํากันโค๎งพองาม นอกจากโค๎ง
เวลาพบกันหรืออ าลาจากกันแล๎ว สามารถโค๎งเม่ือต๎องการขอบคุณ การโค๎งทักทาย (Eshaku/えしゃ
く/ อิชิคุ) คือ การทักทายกับผู๎ที่สนิทแบบเป็นกันเอง วิธีการคือ ก๎มตัวท ามุมประมาณ 15 องศาการ
โค๎งเคารพแบบธรรมดา (Futsuu Rei/ふつう/ ฟุสึยุ) คือ การทักทายกับผู๎ที่เรารู๎จัก หรือพนักงาน
ขายกับลูกค๎า วิธีการคือ ก๎มตัวประมาณ 30 องศา การโค๎งเคารพแบบนอบน๎อม (Saikei Rei/さつう
れい/ ซาอิเครอิ เรอิ) คือ การให๎ความเคารพกับผู๎ใหญํ ผู๎ที่มีอายุมากกวํา หรือเจ๎านายที่มีต าแหนํงสูง 
วิธีการคือ ก๎มตัวประมาร 45 องศา กับแนวเส๎นตรง 

4. รับเชิญไปบ๎านคนญี่ปุุน 
เมื่อคุณได๎รับเชิญไปบ๎านคนญี่ปุุน นับวําเป็นเกียรติมาก เพราะคนญี่ปุุนจะคิดวําบ๎านตนเอง

เล็กคับแคบและไมํคํอยจะรับแขกที่บ๎าน แม๎กระทั่งคนญี่ปุุนด๎วยกันเอง ดังนั้นร๎านอาหาร กาแฟ จึง
เป็นที่นิยมมาก เมื่อคุณได๎รับเชิญแล๎วอยําลืมน าของฝากเล็กๆน๎อยๆติดมือไปฝากเจ๎าของบ๎านด๎วย อาจ
เป็นผลไม๎ ดอกไม๎ ขนม เพ่ือแสดงถึงน้ าใจ หากเป็นการเชิญรับประทานอาหารคุณอาจซื้อเป็นเหล๎าไป
ฝาก เพราะที่รู๎ชายและหญิงมักนิยมดื่มสุรา อยําน าเพ่ือนตามไปเยี่ยมบ๎านคนญี่ปุุนโดยไมํได๎รับเชิญ 
เจ๎าของบ๎านจะอึดอัดและเป็นการไมํสุภาพ หลังจากไปเยี่ยมบ๎านเขาแล๎วอยําลืมโทรศัพท์หรือสํง
จดหมายไปขอบคุณ และเม่ือพบกันครั้งตํอไป อยําลืมขอบคุณที่เขาเคยชวนไปบ๎าน 

5. มารยาทเยี่ยมบ๎านคนญี่ปุุน 
เมื่อไปเยี่ยมบ๎านคนญี่ปุุนโดยเฉพาะผู๎ใหญํ สิ่งที่ควรระวังก็คือเวลา ไมํควรจะเยี่ยมบ๎านตอน

เวลาทานอาหาร นอกจากวําเจ๎าของบ๎านชวนให๎มาทานอาหารกันที่บ๎าน คนญี่ปุุนถือวําการเยี่ยมบ๎าน
คนอ่ืนตอนเวลาทานอาหารเป็นสิ่งที่เสียมารยาท ซึ่งเวลาที่เหมาะสมส าหรับการเยี่ยมก็คือตอนสายๆ
หรือตอนบําย ไมํควรเป็นตอนเย็นมากด๎วย เพราะแมํบ๎านเขาคงจะต๎องเริ่มเตรียมอาหารเย็น ถ๎าโดย
บังเอิญไปถึงบ๎านเขาในขณะเขาทานอาหารอยูํพอดี เราก็ควรจะบอกวํา Oshokuji chuu ni 
ojamashite moushiwake arimasen (ขอโทษที่รบกวนเวลาทานอาหาร) และควรจะรอที่ห๎องอ่ืน 
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ตามปกติเจ๎าของบ๎านก็จะไมํชวนกินข๎าวด๎วยกัน (อันนี้ไมํเหมือนกับเมืองไทย) เพราะวําเจ๎าของบ๎าน
ไมํได๎เตรียมอาหารอยํางดีส าหรับแขก และตามปกติคนที่จะเยี่ยมก็ต๎องทานข๎าวให๎เสร็จมากํอนที่จะ
เยี่ยมอยูํแล๎วตอนไปเยี่ยมบ๎านผู๎ใหญํ ควรจะน าของฝากสักอยํางก็ถือวําเป็นมารยาทดี  

7. มารยาทบนโต๏ะอาหาร 
การเรียนตํอญี่ปุุนนั้น นักเรียนอาจมีโอกาสได๎เข๎ารํวมรับประทานอาหารกับชาวญี่ปุุน ดังนั้น

การเรียนรู๎มารยาทบนโต๏ะอาหารนั้น จึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษาไว๎เป็นความรู๎ที่ติดตัวไปด๎วย กํอนเริ่ม
รับประทานอาหารทุกครั้ง   นักเรียนจะต๎องพูดค าวํา   いただきます Itadakimasu  และพูดค า
วํา  ごちそうさまでした Gochisousama deshita เมื่อรับประทานอาหารอ่ิมแล๎ว การพูดค านี้
ถือวําเป็นธรรมเนียมที่ต๎องท าและมีความหมายในเชิงขอบคุณ ซึ่งตามปกติชาวญี่ปุุนถือวําการเริ่มทาน
ข๎าวกํอนคนอ่ืนโดยไมํได๎ขออนุญาตจากเจ๎าบ๎านเป็นสิ่งที่เสียมารยาท ขณะรับประทานอาหาร  คน
ญี่ปุุนมักจะพูดค าวํา Oishii ซึ่งแปลวําอรํอย เพ่ือชมผู๎ปรุงอาหารและถือเป็นการขอบคุณด๎วย ตาม
มารยาทของคนญี่ปุุนแล๎ว ควรจะทานข๎าวให๎หมดชาม ถ๎าเป็นอาหารชุดก็ควรจะทานทุกอยําง ยกเว๎น
แตํวําจะทานไมํไหวแล๎วจริงๆ และกํอนเปิดตู๎เย็นเพ่ือหยิบหรือเก็บอะไร ควรจะขออนุญาตจาก
ครอบครัวกํอน  

8. การแชร์กันออกคําอาหาร คนญี่ปุุนก็จะมีการแชร์กันออกคําใช๎จํายในการรับประทาน 
อาหารเชํนกันเหมือนกับคนอเมริกาเชํนกัน 

9. การสํงเสียงดัง ในเมืองใหญํบางคนมีความรู๎สึกไวโดยเฉพาะตํอเสียงตํางๆ ที่เกิด ขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันและไมํใจกว๎างยอมรับแม๎แตํเสียงที่เด็กท าขึ้นจึงขอให๎ ระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ๎าอาศัยอยูํ
ที่บ๎านพักรวมอยํางเชํน อพาร์ตเมนท์ โดยทั่วไปหลัง 22:00 น. พยายามอยําสํงเสียงดังให๎คนข๎าง บ๎าน
ได๎ยิน บางคนท างานตอนกลางคืน และนอนพัก ตอนกลางวัน จึงเป็นเวลาส าคัญส าหรับพวกเขา มี
บางครั้งส าหรับตัวเองเสียงอาจไมํดัง แตํโครงสร๎างอาคารอาจท าให๎เกิดเสียงดังรบกวนเพ่ือนบ๎าน
ใกล๎เคียงได๎ โดยเฉพาะ การ ใช๎เครื่องดูดฝุุน เครื่องซักผ๎า การเข๎าออก  

การเปิดปิดประตูในตอนกลางคืน ขอให๎ระวังเป็นพิเศษ ถ๎ามีปัญหาเรื่องเสียงรบกวน กรณี
บ๎านพักรวม แจ๎งกับ เจ๎าหน๎าที่อสังหาริมทรัพย์ที่ท าสัญญาเชํา นอกเหนือจากนี้ปรึกษากับเจ๎าหน๎าที่
สมาคม ปกครองตนเอง (จิชิคะอิ) 

ส าหรับด๎านประชากร พบวํามีประมาณ 126,509,000 คน (สัญชาติญี่ปุุน / มิถุนายน 2018) 
มีประชากรมากท่ีสุดเป็นอับดับ 10 ของโลก จ านวนแรงงานด๎านการเกษตรมีเพียง 1,816,000 คน (ปี 
2017) หรือร๎อยละ 4 ของจ านวนแรงงานทั้งหมด 

อัตราการเกิด 1.43 คน (ปี 2017)  
อัตราการรู๎หนังสือ ร๎อยละ 99.9 
สัญชาติ  ญี่ปุุน 
เชื้อชาติ  ญี่ปุุน 98.5% เกาหลี 0.5% จีน 0.4% อ่ืนๆ 0.6% 
ศาสนา  ศาสนาหลักๆ มี 2 ศาสนาคือ ศาสนาพุทธ และศาสนาชินโต นอกจากนั้น

ได๎แกํศาสนาคริสต์ และลัทธิขงจื้อ สัดสํวนการนับถือศาสนามีดังนี้ ศาสนาชินโต 83.9% ศาสนาพุทธ 
71.4% ศาสนาคริสต์ 2% อื่นๆ 7.8 % (สัดสํวนรวมกันสูงกวํา 100% เนื่องจากประชากรบางสํวน นับ
ถือ 2 ศาสนาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาชินโต)  
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2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ญี่ปุ่น – ไทย) 

ประเทศญี่ปุุนและไทยมีความสัมพันธ์มายาวนานกวํา 600 ปี ทั้งสองประเทศสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2430 ความรํวมมือระหวํางกันของทั้งสองประเทศ
ครอบคลุมทั้งในด๎านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหวําง
สองประเทศเติบโตขึ้นจากการขยายตัวกิจการของบริษัทญี่ปุุนในประเทศไทยนับแตํต๎นพุทธศตวรรษที่ 
25 (โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อคําเงินเยนแข็งตัวขึ้นในพุทธทศวรรษที่ 2520) การลงทุนของญี่ปุุนใน
ประเทศไทยนับเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย (รองจากจีน) และท าให๎มีชาวญี่ปุุนมาอาศัยอยูํในประเทศไทย
เป็นจ านวนมาก ประเทศญี่ปุุนเป็นประเทศคูํค๎าที่ส าคัญที่สุดของไทย ทั้งสองประเทศมีการท าข๎อตกลง
ทวิภาคีหลายข๎อ เชํนข๎อตกลงความรํวมมือทางเทคโนโลยี (JTPP: Japan- Thailand Partnership 
Programme in Technical Cooperation) การจัดท าความตกลงหุ๎นสํวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุุน 
(JTEPA:Japan-Thailand Economic Partnership Agreement) เป็นต๎น จากการส ารวจความ
คิดเห็นในกลุํมประเทศอาเซียน 5 ประเทศที่จัดท าในเดือนเมษายน พ.ศ. 2540 โดยกระทรวงการ
ตํางประเทศญี่ปุุน พบวําคนไทยร๎อยละ 98 เห็นวําญี่ปุุนคือมิตรประเทศ 

ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุุนมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แนํนแฟูนกันอยํางยิ่ง ซึ่งสามารถ
เห็นได๎ชัดจากตัวเลขตํางๆ ดังที่จะกลําวในตํอไปนี้  

ปี พ.ศ. 2547 ญี่ปุุนเป็นประเทศคํูค๎ารายใหญํที่สุดของไทย ในขณะที่ไทยได๎ชื่อวําเป็นประเทศ
คูํค๎ารายใหญํที่สุดของญี่ปุุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ หรือเป็นรายใหญํอันดับที่ 7 จากทั่วโลก 
โดยมีมูลคําการค๎าสูงถึง 34,000 ล๎านดอลลําร์สหรัฐ มูลคําการสํงออกจากไทยไปยังญี่ปุุนนั้นมีสัดสํวน
ร๎อยละ 14.0 จากมูลคําการสํงออกจากไทยสูํทั่วโลก เป็นอันดับที่ 2 รองจากการสํงออกไปสหรัฐ 
ในขณะที่มูลคําการน าเข๎าจากญี่ปุุนคิดเป็นร๎อยละ 23.6 ของมูลคําการน าเข๎าจากนานาประเทศสูํไทย 
จึงกลําวได๎วําญี่ปุุนเป็นประเทศแหลํงน าเข๎ารายใหญํที่สุดส าหรับประเทศไทย  

สํวนการลงทุนโดยตรงจากญี่ปุุนในประเทศไทยที่ผํานมาจนถึงปี 2547 มีมูลคําคิดเป็นสัดสํวน
ประมาณร๎อยละ 40 ของมูลคําการลงทุนโดยตรงจากตํางประเทศทั้งหมด โดยที่ญี่ปุุนเป็นประเทศผู๎
ลงทุนรายใหญํที่สุด ปัจจุบันจึงมีบริษัทญี่ปุุนที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยนั้นมากถึง 1,234 แหํง 
(ทั้งนี้ เฉพาะบริษัทที่ลงทะเบียนกับหอการค๎าญี่ปุุนในกรุงเทพฯ เทํานั้น) และบริษัทเหลํานี้ได๎จ๎าง
แรงงานคนไทยมากเกือบ 4 แสนคน  

การเดินทางไปมาระหวํางประชาชนทั้งสองประเทศก็คึกคักเชํนกัน ในปี 2547 มีชาวญี่ปุุนเดิน
ทางเข๎ามาประเทศไทยมากถึง 1.21 ล๎านคน เป็นอันดับสองรองจากมาเลเซีย แตํในขณะเดียวกันคน
ไทยที่เดินทางไปยังญี่ปุุนนั้นมีประมาณ 1 แสนคน ซึ่งถือวํายังเป็นจ านวนน๎อย ดังนั้นเพ่ือที่จะเพ่ิม
จ านวนคนไทยให๎ไปเยือนญี่ปุุนและรู๎จักญี่ปุุนให๎มากขึ้น รัฐบาลญี่ปุุนจึงได๎จัดให๎มีการรณรงค์ “Visit 
Japan Campaign” เพ่ือดึงดูดนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติให๎มาเยือนประเทศญี่ปุุนมากขึ้น โดย
ก าหนดให๎ประเทศไทยเป็นตลาดที่ส าคัญ  

ไทยและญี่ปุุนก าลังด าเนินการเจรจาวําด๎วยเขตการค๎าเสรี (FTA) หรือชื่อทางการวํา 
“ข๎อตกลงความเป็นหุ๎นสํวนไทย – ญี่ปุุน (JTEPA)” ทั้งสองประเทศคาดหวังวําจะสามารถบรรลุ
ข๎อตกลงได๎ภายในต๎นปีหน๎า เปูาหมายของ JTEPA นั้นนอกจากเป็นการเปิดตลาดการค๎าสินค๎าโดยเสรี
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แล๎ว ยังครอบคลุมถึงสาขาอ่ืนๆ อยํางกว๎างขวาง รวมถึงการบริการ กฎระเบียบการลงทุน การ
เคลื่อนย๎ายบุคลากร และการปกปูองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต๎น ดังนั้น ข๎อตกลงดังกลําวจึ งมีชื่อวํา 
ข๎อตกลงความเป็นหุ๎นสํวน (EPA)แทนข๎อตกลงเขตการค๎าเสรี (FTA) ผลจากการประเมินของมูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาแหํงประเทศไทย (TDRI) พบวํา หาก JTEPA มีผลบังคับใช๎แล๎ว GDP 
(ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ) ของไทยจะเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 1.81 การสํงออกไปยังประเทศญี่ปุุนจะเพ่ิมขึ้น
เป็นร๎อยละ 3.44 และการลงทุนจากประเทศญี่ปุุนจะเพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ 3.17 สํงผลให๎ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจระหวํางไทย – ญี่ปุุน และมิตรภาพที่ดีงามระหวํางทั้งสองประเทศ ที่ใกล๎ชิดแนํนแฟูนอยูํ
แล๎ว จะทวีความม่ันคงสถาพรยิ่งขึ้น 
 
2.4 การค้า การลงทุน (ญี่ปุ่น – ไทย) 

1. ภาพรวมการค๎าสินค๎าเกษตรและอ ุตสาหกรรม 
ญี่ปุุนเป็นประเทศค ํูค๎าอ ันดับที่ 1 ของไทย โดยระหวํางปี 2555-2557 การค ๎ารวมระหว ําง

ไทยก ับญี่ปุุนมีมูลคําเฉลี่ยปีละ 2,021,793 ล๎านบาท จำแนกเป็นมูลคําการสํงออกเฉลี่ยปีละ 699,277 
ล๎านบาท และม ูลคําการน าเข๎าเฉลี่ยปีละ 1,322,517 ล๎านบาท โดยเป็นมูลคําการค๎าสินค๎าเกษตร
เฉลี่ยปีละ 148,228 ล๎านบาท หรือคิดเป็นร๎อยละ 7.33 ของมูลคําการค๎ารวมทุกสินค๎า ทั้งนี้ ใน
ภาพรวมไทยเป็นฝุายเสียเปรียบดุลการค๎าให๎ก ับญี่ปุุนมาโดยตลอด 

2. ภาพรวมการค๎าสินค๎าเกษตร 
ญี่ปุุนเป็นประเทศค ํูค๎าสินค๎าเกษตรอ ันดับที่  3 ของไทย ในระหวํางปี 2555-2557 มีสัดสํวน

การค ๎าสินค๎าเกษตรร๎อยละ 10.62 ของมูลคําการค๎าสินค๎าเกษตรของไทยก ับโลก โดยในปี 2555 มี
ม ูลคําการค ๎าสินค๎าเกษตร 160,676 ล๎านบาท แตํในปี 2556 มีม ูลคําลดลงเหลือ 140,617 ล๎านบาท 
และเพ ิ่มข ้ึนอีกครั้งในปี 2557 เป็น 143,391 ล๎านบาท คิดเป็นมูลคําการค๎าสินค๎าเกษตรเฉลี่ยปีละ  
148,228 ล๎านบาท มีอ ัตราการค๎ารวมลดลงเฉลี่ยร๎อยละ -5.53 ตํอปี (ตารางที่ 2) ทั้งนี้ ไทยเป็นฝ ําย
ได๎เปรียบดุลการค ๎า สินค๎าเกษตรกับญี่ปุุนมาโดยตลอด 

3. การสํงออกสินค ๎าเกษตร 
ญี่ปุุนเป็นตลาดส ํงออกสินค๎าเกษตรอ ันดับที่ 1 ของไทย ในระหวํางปี 2555-2557 ไทยมี

สัดสํวนการสํงออกไปญี่ปุุนร๎อยละ 14.03  ของมูลคําการสํงออกสินค๎าเกษตรไปโลก โดยในปี 2555 
ไทยสํงออกไปญี่ปุุนเป็นมูลคํา 150,621 ล๎านบาท และในปี 2556 มีม ูลคําลดลงเหลือ 130,761 ล๎าน
บาท และเพ ิ่มข ้ึนอีกครั้งในปี 2557 เป็น 133,862 ล๎านบาท คิดเป็นมูลคําการสํงออกเฉลี่ยปีละ 
138,415 ล๎านบาท โดยมีอ ัตราการสํงออกลดลงเฉลี่ยร๎อยละ -5.73 ตํอปี  

ส าหรับการสํงออกในป ี2558 (ม.ค.-ม.ค.) เทียบกับปี 2557 ในชํวงเวลาเดียวกัน พบวํา มีการ
สํงออกไปญี่ปุุนเพ่ิมข ้ึนจาก 10,401 ล๎านบาท เป็น 10,447 ล๎านบาท หรือเพ ิ่มข ึ้น 46 ล๎านบาท คิด
เป็นอตัราการเปลี่ยนแปลงการสํงออกเพ ิ่มข ้ึนร๎อยละ 0.45  

สินค ๎าสํงออกส าค ัญ 10 อ ันดับแรก มีสัดสํวนการสํงออกรวมกันถึงร๎อยละ 58.19 ของมูลคํา 
การสํงออกสินค๎าเกษตรไปญี่ปุุน ได๎แก ํ เนื้อไกํปรุงแตํง น้ าตาลทรายที่ได๎จากอ ๎อย อาหารสุนัข หรือแมว
จัดท าขึ้นเพ ื่อการขายปลีก (เชํน ปลากระป๋อง เป็นต๎น) กุ๎งไมํได๎บรรจุภาชนะท ่ีอากาศผํานเข๎าออกไมํได๎ 
ปลาทูนาปรุงแตํง ชิ้นเนื้อและเครื่องในไกํแชํแข ็ง กุ๎งอ ื่น ๆแชํเย็นจนแข็ง (เชํน กุ๎งกุลาด า กุ๎งขาว เป็น
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ต๎น) ข๎าว อาหารปรุงแตํงอ ่ืนๆ (เชํนสิ่งสกัด/หัวเชื้อของกาแฟ ชา ยีสต์ ซอส ซุบ ซุปข๎น ไอศกรีม เป็น
ต๎น) เนื้อ/เป็ด/หําน/ ไกํต๏อกปรุงแตํง 

4. การน าเข๎าสินค๎าเกษตร 
ไทยน าเข๎าสินค๎าเกษตรจากญี่ปุุนเป็นอันดับที ่12 ในระหว ํางปี 2555-2557 ไทยมีสัดสํวนการ

น าเข๎าจากญี่ปุุนร๎อยละ 2.40 ของมูลคําการนำเข๎าสินค๎าเกษตรจากโลก  โดยในปี 2555  ไทยน าเข๎า
จากญี่ปุุน เป็นมูลคํา 10,054 ล๎านบาท และมีม ูลคําลดลงอยํางตํอเนื่องในป ี 2556 และ 2557 ล๎านบาท 
เป็น 9,856 ล๎านบาท และ 9,530 ล๎านบาท  ตามล าดับ คิดเป็นมูลคําการน าเข๎าเฉลี่ยปีละ 9,814 ล๎าน
บาท มีอ ัตราการน าเข๎าลดลงเฉลี่ยร๎อยละ  -2.64 ตํอปี  

ส าหรับการน าเข๎าในปี 2558 (ม.ค.-ม.ค.) เทียบกับปี 2557 ในชํวงเวลาเดียวกัน พบวํา มีการ
น าเข๎าจากญี่ปุุนลดลงจาก 585 ล๎านบาทเหลือ 562 ล๎านบาท หรือลดลง -23 ล๎านบาท คิดเป็น
อัตราการเปลี่ยนแปลงการน าเข๎าลดลงร๎อยละ  -3.89  

สินค ๎าน าเข๎า 10 อ ันดับแรก  มีสัดสํวนการน าเข๎า รวมก ันถึงร๎อยละ 61.77 ของมูลคําการ
น าเข๎าสินค๎าเกษตรจากญี่ปุุน ได๎แก ํ  ปลาสคิปแจ็คหรือปลาโอท๎องแถบแชํแข็ง ปลาแอลบาคอร์ หรือ
ปลาทูนาครีบยาวแชํแข็ง ปลาแมคเคอเรลแชํแข็ง ปลาหมึกกระดองอ ่ืนๆ แชํแข็ง ซอสและของปรุงแตํง 
สำหรับทำซอส (เชํน ผงปรุงรส น้ าปลา น้ ามันหอย ซอสพริก เครื่องแกงสำเร็จรูป เป็นต๎น) อาหารปรุง
แตํงอ ื่น ๆ (เชํน สิ่งสกัด/หัวเชื้อของกาแฟ ยีสต์ ซอส ซุบ ซุปข๎น ไอศกรีม เป็นต๎น) ปลาแซลมอน
แปซิฟ ิกอ ื่นๆ แช ํแข ็ง ปลาทะเลอ่ืนๆแชํแข็ง (เชํน ประกระพงแดง ปลาจาระเม ็ดขาว) ซอสถั่วเหลือง 
แปูงข ๎าวสาล ีหรือแปูงเมสล ิน 
 
ยุทธศาสตร์การส่งออกสินค้าเกษตรญี่ปุ่น 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย ส านักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตํางประเทศ ประจ ากรุงโตเกียว 
(Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Tokyo) สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ (แหลํงที่มา: 
หนังสือพ ิมพ ์ The Japan Agricultural News) 
 เมื่อว ันที่ 1 ธ ันวาคม 2560 ศ ูนย ์ส ํงเสร ิมอาหารญี ํปุ ํนในต ํางประเทศ (The Japan Food 
Product Overseas Promotion Center: JFOODO) ซึ่งตั้งขึ้นโดยร ัฐบาลญี่ปุ ํนเพื่อรองร ับมาตรการ
ขยายการส ํงออกส ินค ๎าเกษตรของกระทรวงเกษตร ประมง และป ําไม ๎ญี ํปุ ํน (MAFF) แถลงย ุทธศาสตร ์
การส ํงออกส ินค ๎าเกษตร/อาหาร จ านวน 7 รายการ อาทิ เนื้อวัวและแปูงข๎าว โดยยุทธศาสตร์ดังกลําว 
ได๎เลือกเอาตลาดและราย การ 

ส ินค ๎าที ่ม ีความต ๎องการในการบร ิโภคอยู ํเด ิมแล ๎ว แต ํวิธีการบร ิโภคแบบญี ํปุ ํนและค ุณค ําของ
ส ินค ๎าจากญี ํปุ ํนย ังไม ํเป ็นที ํร ู๎จ ักดี ต ัวอย ํางเช ํน การส ํงเสร ิมการบร ิโภคเนื ๎อว ัวสไตล ์ชาบ ูในไต ๎หว ัน 
เนื่องจากไต ๎หว ันม ีว ัฒนธรรมการบร ิโภคหม ูสไลด ์บางอยู ํก ํอนแล ๎ว โดยจะเน ๎นการกระตุ ๎นการขาย
โดยการน าเสนอแก ํผู ๎บร ิโภคอย ํางต ํอเนื่อง ซึ่งจะชํวยให ๎ผู ๎บร ิโภคเก ิดความต ๎องการในสินค ๎าจากญี ํปุ ํน
มากขึ้น  เพ ื่อผล ักด ันม ูลค ําการส ํงออกส ินค ๎าเกษตรให๎ได๎ 1 ล๎านล๎านเยน ตามท ี่รัฐบาลก าหนด ส ินค ๎า 7 
รายการ ได ๎แกํ เนื้อว ัว แป ๎งข ๎าว ชาเช ียว เหล ๎าสาเก ไวน์ คราฟต์เบ ียร์ และอาหารทะเล เช ํน ปลา 
Hamachi หร ือ Young Yellowtail โดยครั ๎งนี้น ับเป ็นครั้งแรกที่ม ีการเป ิดเผยถ ึงย ุทธศาสตร์อย ําง
ละเอ ียดซึ่งในการพ ิจารณาก าหนดย ุทธศาสตร ์นั้น  เล ือกเอาส ินค ๎าที่ม ีปร ิมาณผล ิตคงที่ และ
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สามารถขยายปร ิมาณการผล ิตได ๎ หากม ีความต ๎องการเพิ่มขึ้นจากการกระตุ ๎นการขาย จากนั้น ท า
การสอบถามผู ๎บร ิโภคเพ่ือก าหนดตลาดทีม่ ีความเป ็นไปได๎  ทั้งนี้ทางศ ูนย ์ฯ ก าหนดจะเริ่มโฆษณาและ
ประชาส ัมพ ันธ์ผ ํานสื ํอต ํางชาต ิ ตั้งแต ํเด ือนกุมภาพ ันธ์ 2561 เป็นต๎นไป และจะทยอยเพิ่มรายการสินค๎า
ในอนาคต 

ในส ํวนของไต ๎หว ันที่บร ิโภคเนื้อว ัวจากออสเตรเล ียและสหร ัฐฯ ก ันอย ํางแพร ํหลาย 
จะส ํงเสร ิมการรับประทานเนื้อวากิวสไลด์บางสไตล์ชาบูชาบู เหตุผลหนึ่ง คือ ไต๎หว ันมีวัฒนาการ
บรโิภคเนื ๎อวัวสไลด ์บางในอาหารประเภทหม ๎อไฟอยู ํก ํอนแล ๎ว  ส าหร ับแป ๎งข ๎าว พ ุ ํงเป ๎าไปที่สหร ัฐฯ 
และฝรั ํงเศสที ํม ีความต ๎องการ Gluten Free ส ูง โดยให ๎เป ็นว ัตถ ุด ิบของพ ิซซ ําและขนมป ัง โดย
ตั้งใจจะให ๎ทดแทนแป ๎งสาล ีที ํม ีปร ิมาณความต ๎องการทั่วโลกมากกว ําความต ๎องการข ๎าวญี ํปุ ํนถ ึง 
100 เท ํา และในส ํวนของชาเช ียวนั้น พ ุ ํงเป ๎าไปที่ตลาดยุโรปและสหรัฐฯ โดยจะประชาสัมพันธ์ถึง
สรรพคุณของสาร Theanine ในชาเขียวที่ชํวยให๎ผํอนคลาย 

ด ๎านเหล ๎าสาเก  ซ่ึงชาวต ํางชาติไม ํทราบวําเข ๎าก ับอาหารประเภทใด ก ็จะให ๎ม ีการแสดงถ ึง
อาหารที่เข ๎ากับเหล ๎าสาเก รวมถ ึงรสชาต ิ ไว ๎บนฉลาก โดยพ ุ ํงเป ๎าไปที่ตลาดสหราชอาณาจ ักร 
ในส ํวนของไวน ์ญี ํปุ ํนจะประชาส ัมพ ันธ์ให ๎Sommelier ชาวย ุโรปและสหร ัฐฯ ทราบถ ึงจ ุดเด ํนวําเป ็น
ไวน ์ที่ดื่มง ํายและเข ๎าก ับอาหารได๎ทุกประเภท 
 

สินค๎า 7 รายการ และตลาด (ประเทศ/ภูม ิภาค) ที่ JFOODO วางยุทธศาสตร์กระตุ๎นการสํงออก 

เนื้อวัววากิว (ไต๎หวัน) สํงเสริมการบริโภคเนื้อวัวสไลด์ที่ชาวไต๎หวันคุ๎นเคยอยูํแล๎ว (สไตล์ชาบู) 

แปูงข ๎าว (สหรัฐฯ ฝรั่งเศส) ยุโรปและสหรัฐฯ มีความต๎องการ Gluten Free สูง 

ชาเขียว (สหรัฐฯ) ประชาสมัพ ันธ์สาร Theanine ในชาเขียวที่มีสรรพค ุณชํวยให๎ผํอนคลาย 

เหล๎าสาเก (สหราชอาณาจกัร) 
แสดงวิธีการดื่มและอาหารที่เข๎าก ับเหล๎าสาเกไว๎บนฉลาก  
เพ ่ือให๎ผู๎บริโภค สามารถเลือกได ๎งําย 

ไวน์ (สหร ัฐฯ สหราชอาณาจ ักร 
ฮ ํองกง) 

ประชาสมัพ ันธ์ให๎ Sommelier ทราบถึงจุดเดํนของไวน์ญ ํีปุุนว ําเข๎าก ับ อาหาร
ท ุกประเภท 

ดราฟท์เบียร ์(สหรัฐฯ) 
ขายจุดเดํนของดราฟท์เบียร์จากญี่ปุุนในตลาดสหรัฐฯ ที่มีความต๎องการ ดราฟท์
เบียร์ที่หลากหลาย 

อาหารทะเล (ฮ ํองกง) 
ประชาสมัพ ันธ์ความหมายเช ิงวัฒนธรรม เชํน การเป็นอาหารมงคล ในประเทศ
เชื้อสายจีนท ํีมีวัฒนธรรมการบริโภคปลาชํวงตรุษจีน 

 
2.5 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จังหวัดฟูกูโอกะ 

จังหวัดฟุคุโอกะตั้งอยูํใกล๎นานาประเทศในแถบเอเซีย ตลาดของฟุคุโอกะไมํได๎อยูํที่จ านวน
ประชากร 15 ล๎านคนของเกาะคิวชู และจังหวัดยะมะกุจิ แตํยังรวมไปถึงตลาดภูมิภาคเอเชียอีกด๎วยจึง
ท าให๎ฟุคุโอกะเป็นแหลํงรวมบริษัทองค์กรห๎างร๎านตํางๆจ านวนมาก  
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จังหวัดฟุคุโอกะไมํเพียงแตํเป็นเมืองทันสมัยและอุดมด๎วยธรรมชาติที่สมบูรณ์เทํานั้น ทวําหาก
เทียบกับโตเกียว และโอซาก๎าแล๎ว ฟุคุโอกะเป็นเมืองที่มีนําอยูํ มีสภาพแวดล๎อมทางการศึกษาที่ดีและ
มีคําครองชีพที่สมเหตุสมผล 
 
ข้อมูลจังหวัดฟุคุโอกะ 
 

เนื้อท่ี ประมาณ 4,986 ตารางกิโลเมตร 

ประชากร ประมาณ ประมาณ 5,100,000 คน (ปัจจุบันเดือนมีนาคม ค.ศ.2560) 

จ านวนมหาวิทยาลัย 34 แหํง (ประจ าปี 2559) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 18,189,900 ล๎านเยน (ประจ าปี 2556) 

รายได๎ของประชากรตํอคน 2,830,000 เยน (ประจ าปี 2556) 

จ านวนสถานพยาบาล (ตํอ
ประชากร 1 แสนคน) 

9 แหํง (ของเดือนตุลาคม 2558) 

 
จังหวัดฟุคุโอกะมีสภาพอากาศที่อบอํุน และมีปริมาณฝนที่พอเหมาะสามารถใช๎ชีวิตอยําง

สบายตลอดทั้งปี ในฤดูหนาวแม๎จะมีหิมะตกบ๎าง ทวําหิมะจะทับถมอยูํแคํชํวงภูเขา ไมํทับถมในเมือง 
จวนที่พักของทูตจากดินแดนอื่น และเมืองดะไซฟุที่มีมาแตํอดีตนั้น แสดงให๎เห็นวําจังหวัดฟุคุโอกะเป็น
ประตูสูํการติดตํอกับชาติเอเซีย เชํนจีน และเกาหลีมาเป็นเวลานาน จวบจนบัดนี้ โบราณสถานตํางๆ 
ในจังหวัด ยังคงกลิ่นไอของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไว๎ 

พิพิธภัณฑ์แหํงชาติคิวชู และหอศิลป์เอเชียฟุคุโอกะ เป็นสถานที่ที่สามารถชื่นชมและสัมผัส
กับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติเอเชีย 

จังหวัดฟุคุโอกะติดทะเลทั้ง 3 ด๎าน และโอบล๎อมด๎วยภูเขาที่เขียวชอํุม เต็มไปด๎วยธรรมชาติที่
งดงาม สามารถเพลิดเพลินกับการทํองเที่ยว การเดินปุา และ กีฬาทางน้ ามากมาย  
กีฬาที่ได๎รับความนิยม ได๎แกํ กีฬาประจ าชาติของญี่ปุุน เชํน ซูโมํ มาราธอน ยูโดหญิง จะมีการจัดการ
แขํงขันตลอดปี นอกจากนี้ทีมนักกีฬาอาชีพอยํางเชํน ทีมเบสบอล ฟุคุโอกะ Softbank Hawk และทีม
ฟุตบอล Avispa ฟุคุโอกะ ก็เป็นที่ได๎รับความนิยมในญี่ปุุน 

ทางด๎านธรรมชาติ : เมืองฟุกุโอกะอุดมไปด๎วยธรรมชาติมากมาย อาทิเชํน แนวเทือกเขายาว 
ทะเลชื่อเกงไค แหลํงเดินชมทิวทัศน์แถบอําว (เบย์ไซท์) หรือจะพักผํอน หยํอนใจตามสวนสาธารณะที่
กระจายตามแหลํงตํางๆ ทั่วเมืองฟุกุโอกะ ซึ่งท าให๎เมืองฟุกุโอกะเต็มไปด๎วยสีเขียวชอํุม เป็นเมืองแหํง
ความรํมเย็น 
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ทางด๎านประวัติศาสตร์ : เมืองฟุกุโอกะยังเป็นเมืองเกําที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานทางด๎าน
การค๎า โดยมีแกนน า คือ กลุํมครอบครัวคุโรดะ เป็นผู๎สร๎างเมืองให๎เจริญรุํงเรือง เราสามารถย๎อนรอย
ดื่มด่ าประวัติศาสตร์แหํงเมืองฟุกุโอกะได๎โดยเยื่ยมชม ศาลเจ๎าชินโตคุชิดะ ซึ่งเป็นที่รวบรวมเอกสาร
ประวัติศาสตร์ของฮากาตะ 

ทางด๎านผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง : ผลิตภัณฑ์ศิลปะพ้ืนเมืองที่ขึ้นชื่อของฟุกุโอกะ คือ ตุ๏กตาฮากา
ตะ ฮากาตะมาเกโมโนะ (ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ไม๎คล๎ายๆ ไม๎อัดมาดัดสานเป็น ภาชนะตํางๆ) ลูกขํางอากาตะ 
ซึ่งผลิตภัณฑ์ตํางๆ เหลํานี้สามารถหาซื้อได๎ที่สนามบินฟุกุโอกะ หรือสถานีฮากาตะ นอกจากนี้ยัง
สามารถเยี่ยมชมการแสดงโชว์การผลิตฮา กาตะมาเกโมโนะ หรือตุ๏กตาฮากาตะได๎ที่อาคารบ๎านเกิด 
“ฮากาตะมาจิยํะ” ในปัจจุบัน ผู๎คนนิยมซื้อของฝากเป็น ตุ๏กตาฮากาตะไซส์มินิ หรือกระเป๋าตังค์สาน
ฮากาตะ เนื่องจากหาซื้อได๎งํายและราคายํอมเยา 

ทางด๎านเทศกาล : ส าหรับผู๎ที่ชื่นชอบการทํองเที่ยวเยี่ยมชมเทศกาลตํางๆ แล๎วละก็ ที่ฟุโอกะ
มีเทศกาลตํางๆ มากมาย ตลอดทั้งปี เทศกาลที่มีคนหลั่ง ไหลมาเยี่ยมชมกันเป็นพิเศษ ก็มี เทศกาล
ประจ าหน๎าร๎อน ที่เรียกกันวํา “เทศกาลยามากาสะ ฮากาตะกิโอง” จัดขึ้นในชํวงเดือนกรกฎาคมของ
ทุกปี โดยเหลําผู๎ชายฮากาตะจะพากันสวมผ๎าเตี่ยว แบกเสรี่ยงอันหนักอ้ึงที่บรรจุเหลําตุ๏กตาตัวแทน
ของเทพเจ๎า แหํรอบเมืองฟุโอกะ ซึ่งเป็นการแสดงถึงพลังอันเต็มเปี่ยม ผู๎ ชมก็จะคอยให๎ก าลังใจไป
ตลอดทาง นอกจากนี้ยังมีเทศกาลอ่ืนๆ เชํน เทศกาลฮากาตะดงทะคุ จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุก
ปี มีผู๎เยี่ยมชมทุกปีประมาณ 2,100,000 คน เทศกาลเดือนแหํงเอเชีย (เอเชียมันซ์) ซึ่งจัดขึ้นในเดือน
กันยายนของทุกปี นับได๎วําฟุกุโอกะเป็นเมืองแหํงความรื่นเริงกันเลยทีเดียว 
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ส่วนที่ 3 
 

 

การบรรยาย เรื่อง สรุปสถานการณ์การเกษตรและนโยบายพัฒนาการเกษตรของจังหวัดซากะ ณ 
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด Saga 

 
3.1  ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดซากะ  

จังหวัดซางะตั้งอยูํบริเวณตอนเหนือของเกาะคิวชู  ทางใต๎ของประเทศญี่ปุุน ทิศเหนือของ
จังหวัดติดกับทะเลเก็นไค ซึ่งมีทัศนียภาพริมชายฝั่งที่งดงามจนได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานทาง
ธรรมชาติเก็นไค (Genkai Quasi-National Park) สํวนทิศใต๎อุดมสมบูรณ์ด๎วยพ้ืนที่ราบ และติดกับทะ
เลอะริอะเกะ ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีความตํางของระดับน้ าขึ้นน้ าลงสูงถึง 6 เมตร ท าให๎เกิดพ้ืนที่ลุํมราบน้ า
ขึ้นถึง  

ขอบเขตและจ านวนประชากร  
จังหวัดซากะ มีพ้ืนที่รวม 2,400 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 42 (จาก 47 จังหวัด) ขนาด

ใกล๎เคียงกับจังหวัดชัยนาทของประเทศไทย 2,470 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ของจังหวัดซากะ คิดเป็นร๎อย
ละ 7 ของเกาะคิวชู (เกาะคิวชู พ้ืนที่ 36,782 ตารางกิโลเมตร ) มีประชากร จ านวน 823,620 คน (1 
ตุลาคม 2561) คิดเป็นร๎อยละ 0.7 ของประชากรประเทศญี่ปุุน (ที่มี 124,331,000 คน) เป็นล าดับที่ 
41 ของประเทศ (ฟูกูโอกะ มีประชากร 5,110,000 ครัวเรือน เป็นล าดับที่ 9 ของประเทศ) ประชากร
ของจังหวัดซากะ ใกล๎เคียงกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย ที่มีจ านวน 813,852 คน  

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในจังหวัดซางะตั้งแตํยุคกํอนประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่

อุดมสมบูรณ์ด๎วยธรรมชาติและทรัพยากรอาหาร นอกจากนี้ ยังพบหลักฐานการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กับประเทศจีนและเกาหลีอยํางแพรํหลาย ในชํวงศตวรรษท่ี 17 เทคนิคการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเข๎ามา
สูํซางะจากประเทศเกาหลี และได๎รับการพัฒนาขึ้นอยํางตํอเนื่อง จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของจังหวัดซางะจนถึงยุคปัจจุบัน จังหวัดซางะยังคงสืบทอดการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีคุณคําทาง
ศิลปะชั้นสูง จังหวัดซางะเป็นพ้ืนที่แรกๆที่พยายามพัฒนาประเทศเข๎าสูํยุคสมัยใหมํตามนโยบายของ
ประเทศญี่ปุุน โดยเปิดรับเทคโนโลยีด๎านวิทยาศาสตร์จากประเทศตะวันตก เชํน การถลุงเหล็ก และ
การใช๎เครื่องจักรไอน้ า จากอนุสรณ์ยุคกํอนประวัติศาสตร์จนถึงการตั้งรากฐานของอุตสาหกรรม
สมัยใหมํ จังหวัดซางะได๎สานตํอวัฒนธรรม และหัตถกรรมหลากหลายรูปแบบผํานประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน ตัวอยํางที่ชัดเจนของการพัฒนาดังกลําวได๎แกํ เครื่องปั้นดินเผาอะริตะ ซึ่งแพรํหลายไป
ตํางประเทศด๎วยการขนสํงของบริษัทอินเดียตะวันออกของดัทช์ (the Dutch East India Company) 
จนจุดกระแสความนิยมญี่ปุุนขึ้นในงาน the Paris Expo เมื่อปี 1867 ในงานดังกลําว “ผลงานอะริ
ตะ” ได๎รับรางวัลเหรียญทองและยังเป็นสํวนส าคัญในการสร๎างกระแสความนิยมญี่ปุุนตํอจากนั้น 

สภาพภูมิอากาศ 
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ภูมิอากาศอันอบอํุนในจังหวัดซางะเอ้ือตํอการด ารงชีวิต ภูมิประเทศสํวนใหญํมีลักษณะเป็น
พ้ืนที่ราบและพ้ืนที่เชิงเขา อุดมด๎วยดอกไม๎และพืชพรรณธรรมชาติทั่วบริเวณ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยูํ
ที่ 16 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ จังหวัดซางะยังมีโอกาสประสบภัยภูเขาไฟระเบิดและแผํนดินไหว
คํอนข๎างน๎อย แตกตํางจากพ้ืนที่อ่ืนๆ ในประเทศญี่ปุุน 

 
3.2  สรุปค าบรรยาย 

จังหวัดซางะ (Saga Prefecture)  
- พ้ืนที่นาร๎อยละ 80 ได๎รับการพัฒนา Infrastructure (ระบบน้ า เส๎นทางคมนาคม 

ฯลฯ)  
- อัตราการใช๎พื้นที่ทางการเกษตร ร๎อยละ 131 สูงที่สุดในประเทศ 
- ผลิต แอสพารากัส ส๎มในโรงเรือน ข๎าวบาร์เลย สาลี่ ได๎สูงสุดของประเทศ 
- มีข๎าวพันธุ์ Sagabiyori ซึ่งได๎รับการประเมินระดับ A Special (สูงที่สุด) 5 ปีซ๎อน 
- สินค๎าท่ีมีชื่อเสียงอื่นๆ เชํน เนื้อซางะ ชาอุเรชิโนะ 

ภาคอุตสาหกรรม ประกอบด๎วย 
 1. อุตสาหกรรมหลัก :  การเกษตร / ปศุสัตว์ / ประมง  
 2. อุตสาหกรรมรอง  :  เซรามิก การตํอเรือ ยา เซมิคอนดักเตอร์ 
 3. อุตสาหกรรมล าดับสาม : การธนาคาร และการทํองเที่ยว 

อุตสาหกรรมหลัก ปี 2017  
พ้ืนที่ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดซากะ ทั้งหมด : 244,064 เฮกตาร์ (15,000,000 ไรํ) คิด

เป็นร๎อยละ 0.6 ของพ้ืนที่ประเทศญี่ปุุน  จ าแนกเป็น  
- พ้ืนที่ปุา : 110,507 เฮกตาร์ (690,668 ไรํ) คิดเป็นร๎อยละ 0.4 ของพ้ืนที่ประเทศญี่ปุุน  
- พ้ืนที่เพาะปลูก : 52,100 เฮกตาร์ (325,625 ไรํ) คิดเป็นร๎อยละ 1.2 ของพ้ืนที่ประเทศญี่ปุุน  
- พ้ืนที่ที่ไมํได๎ใช๎ : 7,371 เฮกตาร์ (46,068 ไรํ)  
- พ้ืนที่อ่ืนๆ รวมพ้ืนที่เพาะปลูก : 69,300 เฮกตาร์ (433,125 ไรํ)  
อัตราสํวนการใช๎งาน  ร๎อยละ 132 GDP : 131 พันล๎านเยน (38 พันล๎านบาท) คิดเป็นร๎อยละ 

1.4 ของ GDPประเทศญี่ปุุน 
อุตสาหกรรมหลัก ปี 2017 ต่อพื้นที่เพาะปลูก 
- ข๎าว : พื้นที่ 24,600 เฮกตาร์ (153,750 ไรํ)  ผลผลิต 30,600 ตัน (มูลคํา 26 พันล๎านเยน ; 

7.6 พันล๎านบาท) คิดเป็นร๎อยละ 1.6 ของพ้ืนที่เพาะปลูกประเทศญี่ปุุน 
- ข๎าวสาลีและข๎าวบาร์เลํย์ พ้ืนที่ 19,640 เฮกตาร์ (122,750 ไรํ) ผลผลิต 63,300 ตัน (มูลคํา 

2.3 พันล๎านเยน ; 669 พันล๎านบาท) คิดเป็นร๎อยละ 6.8 ของพ้ืนที่เพาะปลูกประเทศญี่ปุุน 
- ถั่วเหลือง พ้ืนที่  8,150 เฮกตาร์ ( (50,937 ไรํ) ผลผลิต  15,100 ตัน (มูลคํา 2.1 พันล๎าน

เยน ; 611 พันล๎านบาท) คิดเป็นร๎อยละ 3.6 ของพ้ืนที่เพาะปลูกประเทศญี่ปุุน 
อุตสาหกรรมหลักการเกษตร ประกอบด๎วย พ้ืนที่เพาะปลูกข๎าว ร๎อยละ 80 การรวมที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม คิดเป็นร๎อยละ 81 (ข๎าวบาร์เลํย์  ถั่วเหลือง หัวหอม) 
ภูมิอากาศ อบอุํน 
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- พ้ืนที่ราบปลูกข๎าว และ ข๎าวบาร์เลํย์ 
 - พ้ืนที่ภูเขา ปลูกส๎ม 
ผลผลิต ข๎าวบาร์เลํย์ ปริมาณ  24,900 ตัน เป็นอันดับ 2 หัวหอม ปริมาณ 157,800 ตัน เป็น

อันดับ 2 ถั่วเหลืองปริมาณ 13,700 ตัน เป็นอันดับ 3 หนํอไม๎ฝรั่ง ปริมาณ 2,790 ตัน เป็นอันดับ 3 
- เปูาหมาย / การท าฟาร์มที่สร๎างรายได๎ดีภายใต๎แบรนด์ “ซากะ” 
คุณภาพระดับพรีเมียม ดังนี้  เนื้อวัวซากะ (Saga Beef) ตอนนี้เป็นอันดับ 1 เนื้อคุณภาพ

ระดับพรีเมียม ในฮํองกง สตรอเบอร์รีพันธุ์ Sagahonoka  
 การสํงออก  

1. เชื่อมโยงกับ องค์การสํงเสริมการค๎าตํางประเทศของญี่ปุุนเจโทร (JETRO) 
2. ความรํวมมือกับโครงการระดับชาติ ขยายการสํงออกสินค๎าเกษตร, การปุาไม๎ และ สินค๎า

ประมง และ ผลิตภัณฑ์อาหาร จากมูลคํา 450 พันล๎านเยน (131 พันล๎านบาท) ไปสูํ  1 ล๎านล๎านเยน 
(192 พันล๎าน) ในปี 2020 

3. การให๎ค าปรึกษารายบุคคล ส าหรับภาคอุตสาหกรรม การปุาไม๎ และธุรกิจการประมง โดย 
“6 อุตสาหกรรม” โดย ผู๎เชี่ยวชาญของจังหวัดซากะ (บริษัท / เอกชน) 

- JA in Saga  จัดตั้งขึ้น : กํอนคริสต์ศักราช 2550 จ านวนสมาชิกทั้งหมด :  90,501 คน 
   เจ๎าหน๎าที่และทีมงาน : 2,365  คน  สาขา :  61 สาขา 

- JA Karatsu  จัดตั้งขึ้น : กํอนคริสต์ศักราช 2549  จ านวนสมาชิกทั้งหมด : 18,653 คน  
เจ๎าหน๎าที่และทีมงาน : 555 คน  สาขา : 18 สาขา 

- JA Imari  จัดตั้งขึ้น : กํอนคริสต์ศักราช 2546 จ านวนสมาชิกทั้งหมด : 13,836  ค น 
เจ๎าหน๎าที่และทีมงาน : 362 คน  สาขา : 15 สาขา 

- อุตสาหกรรมหลัก 
ข๎าว Saga -biyori / Yume-shizuku / Hino-hikari, etc. 

Saga-biyori (Super A Ranking) since B.C. 2553 
สาหรํายทะเล สาหรํายทะเล พรีเมี่ยม “Ariake-kai Ichiban” 
เนื้อวัว  เนื้อวัวญี่ปุุนระดับพรีเมี่ยม “Saga-gyu” 
ผลไม ๎  สตรอเบอร์รี พันธุ์ Saga-honoka  

   ส๎มเมดาริน พันธุ์ House mikan  
อาหารทะเล  ปลาหมึก / ปลา  

3.3  ประเด็นค าถามและค าตอบ 
 ถาม  การพัฒนาเกษตรกรรุํนใหมํ (young farmers) ของจังหวัดซางะ ท าอยํางไร 
 ตอบ  จังหวัดซากะ รํวมกับหนํวยงานพัฒนาทางด๎านการเกษตร จะมีการฝึกอบรมเกษตรกร
รุํนใหมํ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ท าเกษตรอยูํแล๎ว และที่ยังไมํมีพ้ืนที่ท าการเกษตร และการฝึกอบรม
ทางรัฐ มอบคําใช๎จํายให๎ 500,000 บาท/คน/ปี จะมีแปลงให๎ฝึกปฏิบัติ จนมีความช านาญ ซึ่งอาจต๎อง
ใช๎เวลา 2 ปี จากนั้น ก็จะน าเกษตรกรรุํนใหมํนี้ เข๎าท าการเกษตรในชุมชน มีการจัดสรรแปลงเกษตร 
(2 เฮกแตร์ หรือ 12 ไรํ 2 งาน ตํอ ครัวเรือน) ให๎ท ากินตํอไป โดยระบบที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรมนั้น
ไมํมีการออกโฉนด ซึ่งตํางจากประเทศไทย กรณีโครงสร๎างหลักของระบบสาธารณูปโภคทางรัฐเป็นผู๎
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ลงทุน โดยภาครัฐจําย 90% แตํการใช๎น้ านั้นเกษตรกรต๎องจํายคําธรรมเนียมบางสํวน หรือประมาณ 
10%  
 ถาม  ด๎านระบบชลประทานเพื่อการเกษตร ด าเนินการอยํางไร  
 ตอบ  ระบบการเกษตรกรรมของญี่ปุุน ได๎วางระบบชลประทานครอบคลุม 88-90% ของ
พ้ืนที่เกษตรกรรม   
 ถาม  เกษตรกรรมของญี่ปุุน มีระบบมาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานอะไรบ๎าง  
 ตอบ  GAP ถึงแม๎วําในตํางประเทศจะมีการวางระบบเพื่อระบุถึงมาตรฐานการเกษตร แตํทาง
ประเทศญี่ปุุนเข๎าใจวํา GAP เป็นเพียงกรอบกว๎างๆ ไมํตํางจากมาตรฐานที่ทางเกษตรกรญี่ปุุน 
ด าเนินการอยูํในด๎านการผลิตเกษตรที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ซึ่งระบบการผลิตชา และหอม
ใหญํ ของญี่ปุุนจัดได๎วํามีมาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานที่เรียกวํามาตรฐานอินทรีย์ นั้น ทาง
การเกษตรของประเทศญี่ปุุนก็มีการวางระบบอยูํ ที่เทียบเคียงกันได๎  
 ถาม  ระบบการปูองกันภัยพิบัติด๎านเกษตร ท าอยํางไร 
 ตอบ  มีแผนการปูองกันภัยธรรมชาติจากอุทกภัย โดยใช๎ระบบการเก็บกัก และระบายน้ าโดย
ใช๎เขื่อน 
 

 



31 
 

 
 

ส่วนที่ 4 
 
 

กระบวนการสหกรณ์เพื่อการพัฒนาการภาคการเกษตร การศึกษาวิเคราะห์จากกรณีตัวอย่าง 
ร้านค้าสหกรณ์ Saga Fudokan Kira 

 
4.1  ข้อมูลพื้นฐาน 

ประเทศญี่ปุุนได๎มีการจัดตั้งสหกรณ์มาตั้งแตํปี ค.ศ. 1868 (พ.ศ.2411) ในรูปแบบเครดิตยู
เนี่ยนโดยได๎รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสมัยเมจิ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ชํวยเหลือเกษตรกรและชาวนาที่ประสบปัญหาภาวะหนี้สินมากมาย แตํขบวนการสหกรณ์สมัยใหมํได๎
เริ่มใช๎อยํางจริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2443 เมื่อรัฐบาลได๎ออกกฎหมายฉบับแรกขึ้น คือ กฎหมายสหกรณ์
อุตสาหกรรม ซึ่งอนุญาตให๎มีการจัดตั้งสหกรณ์ได๎ 4 ประเภท คือ สหกรณ์เครดิต สหกรณ์การซื้อ 
สหกรณ์การขาย และสหกรณ์แปรรูปโดยสหกรณ์ทั้งหมดนี้อยูํในการควบคุมดูแลของรัฐบาล ซึ่งตํอมา
ท าให๎มีการการจัดตั้งสหกรณ์อยํางแพรํหลายและในปี พ.ศ. 2490 รัฐบาลได๎ออกกฎหมายให๎ส าหรับ
สหกรณ์การเกษตรโดยเฉพาะ เรียกวํา กฎหมายสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2490 (The Agricultural 
Cooperative Law) กฎหมายดังกลําวได๎ก าหนดให๎การจัดตั้งสหกรณ์ต๎องด าเนินการตามหลักการ
สหกรณ์ทุกประการ และด าเนินธุรกิจหลายอยําง ได๎แกํ สินเชื่อ การตลาด การซื้อ การแปรรูป และ
การประกันภัย เป็นต๎น  

ในปี พ.ศ. 2493 รัฐบาลได๎ออกกฎหมายมาตรฐานการจัดการการเงินของสหกรณ์การเกษตร 
ในปี พ.ศ. 2494 รัฐบาลได๎ออกกฎหมายปฏิรูปและสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํสหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์ประมงและสหกรณ์ปุาไม๎ และในปี พ.ศ. 2496 ได๎ออกกฎหมายเ พ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมนุมสหกรณ์ทั้ง 3 ประเภท ซึ่งจะเห็นได๎วําขบวนการสหกรณ์ในประเทศญี่ปุุนได๎รับการสนับสนุน
และผลักดันอยํางจริงจังจากรัฐบาล ซึ่งมีผลท าให๎สหกรณ์สามารถปรับตัวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจสมัยใหมํได๎อยํางดี และกลายเป็นองค์กรที่แข็งแกรํง สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ จนมีบทบา
ส าคัญในการก าหนดทิศทางสหกรณ์การเกษตร ภายใต๎ขอบเขตของตนเองและสนองตอบนโยบาย
รัฐบาล โดยไมํสูญเสียความเป็นอิสระ ท าให๎เกิดสหกรณ์ตําง ๆ ขึ้นทั่วประเทศอยํางรวดเร็ว จ านวน 
12,000 กวําสหกรณ์ แตํการบริหารงานยังไมํมีประสบการณ์ในการบริหาร สหกรณ์สํวนมาก ขาดทุน 
40%   

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลกลางจึงได๎ออกกฎหมายรวมกิจการสหกรณ์การเกษตรเข๎า
ด๎วยกัน ท าให๎สหกรณ์ระดับหมูํบ๎าน ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด มีการรวมตัวกันเข๎าเป็นแผนสหกรณ์
ขนาดใหญํ ยิ่งท าให๎ระบบการสหกรณ์ตํางๆ ด าเนินการเป็นรูปธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น กิจการมีความเจริญ
มั่นคง ปัจจุบันสหกรณ์ทุกแหํงในประเทศญี่ปุุนมีขนาดใหญํมาก  และลดจ านวนสหกรณ์ลงอยําง
รวดเร็วลงมาเรื่อย ๆ จนปัจจุบันญี่ปุุนมีสหกรณ์ทุกประเภทอยูํ จ านวน 710 แหํงทั่วประเทศ มีความ
เป็นบึกแผํนและมั่นคงในด๎านสมาชิก ทุนด าเนินงาน และการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพอยํางเห็นได๎
ชัด ที่ส าคัญ สหกรณ์ได๎ท าหน๎าที่การให๎บริการค าแนะน า (Farm Guidance) แกํเกษตรกรที่เป็น
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สมาชิก ให๎สามารถจัดการฟาร์มของตนเองได๎ ซึ่งถือเป็นจุดเดํนของสหกรณ์การเกษตรในประเทศ
ญี่ปุุน 

ประเภทของสหกรณ์ในประเทศญี่ปุุนปัจจุบันสหกรณ์ในประเทศญี่ปุุน แบํงออกเป็น 4 
ประเภท ได๎แกํ 

1. สหกรณ์การเกษตร (Agricultural Cooperatives) หมายถึง สหกรณ์ที่จัดตั้งโดยกลุํมผู๎ที่มี
อาชีพทางการเกษตร ซึ่งตามกฎหมายสหกรณ์การเกษตร การเกษตร หมายถึง การปลูกพืช การเลี้ยง
สัตว์ เลี้ยงไหม และโคนม เป็นต๎น มีเปูาหมายการจัดตั้งเพ่ือพัฒนาการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
และเพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยูํของเกษตรกรให๎ดีขึ้น 

2. สหกรณ์ประมง (Fishery Cooperatives) คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งโดยกลุํมผู๎ท าธุรกิจด๎านการ
ประมง สหกรณ์ประมงจัดตั้งขึ้นภายใต๎กฎหมายการประมง มีเปูาหมายการจัดตั้ง เพ่ือพัฒนาการ
ประกอบอาชีพประมง และเพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยูํของผู๎ประกอบอาชีพประมง 

3. สหกรณ์ผู๎เป็นเจ๎าของปุาไม๎ (Forestry Cooperatives) สหกรณ์ผู๎เป็นเจ๎าของปุาไม๎ เป็น
สหกรณ์ท่ีจัดตั้งในหมูํผู๎ที่เป็นเจ๎าของปุาไม๎  ภายใต๎กฎหมายสหกรณ์ปุาไม๎ เพ่ือชํวยเหลือสมาชิกในการ
ปลูกปุาและท าธุรกิจด๎านปุา 

4. สหกรณ์ผู๎บริโภค (Consumer Cooperatives) สหกรณ์ผู๎บริโภคจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือปกปูองสิทธิและผลประโยชน์ของผู๎บริโภค ภายใต๎กฎหมายสหกรณ์ผู๎บริโภค สหกรณ์ผู๎บริโภคมี
หลายประเภท เชํน สหกรณ์ร๎านค๎า สหกรณ์การแพทย์ สหกรณ์เคหสถานและสหกรณ์ประกันภัย 
สหกรณ์ ร๎านค๎าเป็นสหกรณ์ที่มีธุรกิจกว๎างขวางที่สุด 

โครงสร๎างสหกรณ์การเกษตรในญี่ปุุน (Japanese Agricultural Cooperatives : JA) 
สหกรณ์การเกษตรเป็นประเภทสหกรณ์ที่ส าคัญที่สุดในขบวนการสหกรณ์ และมีบทบาทส าคัญตํอ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลให๎ความส าคัญและสนับสนุนสหกรณ์มากที่สุด สหกรณ์
การเกษตรในญี่ปุุนได๎มีการจัดตั้งใน  3  ระดับ คือ 

1) สหกรณ์การเกษตรระดับปฐม หรือระดับท๎องถิ่น (Primary Agricultural Cooperative 
Societies) สหกรณ์การเกษตรในระดับนี้จัดตั้งในเขตหมูํบ๎าน และเมือง โดยมีสมาชิกสามัญเป็น
เกษตรกร และมีสมาชิกสมทบเป็นผู๎ที่อาศัยในเขตหมูํบ๎าน หรือเมือง แตํไมํได๎เป็นเกษตรกร สหกรณ์
ระดับนี้แบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1.1 สหกรณ์อเนกประสงค์ (บูรณาการ ท าธุรกิจครบวงจร) ท าธุรกิจการซื้อ 
การตลาดสินเชื่อ การประกันภัย การรํวมกันใช๎  การแปรรูป รวมถึงการบริการให๎ค าแนะน าตําง ๆ แกํ
สมาชิก     

1.2 สหกรณ์เอกประสงค์ (เฉพาะกิจ ท าธุรกิจอยํางเดียว) สหกรณ์จัดตั้งในกลุํม
เกษตรกรที่ท าการเกษตรเฉพาะอยําง เชํน โคนม ผลไม๎ หรือปศุสัตว์ 

2) สหภาพและชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด (Prefectural Unions and Federations) 
สหกรณ์การเกษตรระดับปฐมจะรวมตัวกันเป็นชุมนุมสหกรณ์ (Federations) เพ่ือด าเนินธุรกิจเฉพาะ
ด๎าน อาทิ เชํน การตลาด สินเชื่อ ประกันภัย และสวัสดิการ ซึ่งชุมนุมสหกรณ์สามารถแบํงออกเป็น 2 
ประเภท ได๎แกํ 
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2.1 ชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด (Prefectural Federations) เกิดจากการรวมตัว
กันของสหกรณ์การเกษตรอเนกประสงค์ อาทิ ชุมนุมสหกรณ์เศรษฐกิจจังหวัด ชุมนุมสหกรณ์สินเชื่อ
จังหวัด ชุมนุมประกันภัยจังหวัด ชุมนุมสหกรณ์สวัสดิการ และอ่ืน ๆ 

2.2 สหภาพสหกรณ์ระดับจังหวัด (Prefectural Unions) สหกรณ์การเกษตรขั้น
ปฐมและชุมนุมสหกรณ์จังหวัดในแตํละจังหวัด จัดตั้งสหภาพสหกรณ์การเกษตรระดับจังหวัด 1 
สหภาพ ซึ่งสหภาพสหกรณ์จังหวัดไมํได๎ท าธุรกิจทางเศรษฐกิจ แตํท าหน๎าที่ให๎ค าแนะน า ค าปรึกษา 
การศึกษาอบรม ให๎ขําวสาร ติดตํอประสานงาน ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ขั้นปฐม และชุมนุมสหกรณ์
ตําง ๆ ในจังหวัด นอกจากนั้นยังท าหน๎าที่เป็นตัวแทนของขบวนการสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนั้น ๆ 

3)  สหภาพกลางหรือชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ (The Central Union, National 
Federations) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรในแตํละจังหวัดจะรวมตัวกันเป็นสหภาพกลาง หรือชุมนุม
สหกรณ์ระดับชาติ ซึ่งสามารถแบํงออกเป็น 

3.1 สหภาพกลางของสหกรณ์การเกษตร (Central Union of Agricultural 
Cooperative หรือ JA Zenchu) เป็นองค์กรขั้นสูงสุดของสหกรณ์การเกษตรในประเทศญี่ปุุน จัดตั้ง
โดยสหกรณ์การเกษตร สหภาพและชุมนุมสหกรณ์จังหวัด ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติที่สัมพันธ์กับ
สหกรณ์การเกษตรอเนกประสงค์ เชํน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหํงชาติ ชุมนุมประกันภัยแหํงชาติ
เพ่ือสหกรณ์การเกษตร ชุมนุมข๎อมูลขําวสารแหํงชาติเพ่ือสหกรณ์การเกษตร ชุมนุมสวัสดิการแหํงชาติ
เพ่ือสหกรณ์การเกษตร 

JA Zenchu หรือสหภาพกลางของสหกรณ์การเกษตร ไมํได๎ท าธุรกิจทางเศรษฐกิจ 
แตํจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหนํวยงานกลางของสหกรณ์การเกษตร ถือเป็นองค์กรสูงสุด 
เพ่ือเป็นตัวแทนปกปูองผลประโยชน์และสนองความต๎องการของสหกรณ์การเกษตรทั้งประเทศ และ
การด าเนินการตําง ๆ เพ่ือพัฒนาขบวนการสหกรณ์การเกษตรและติดตํอประสานงานกับสหภาพ
จังหวัดและรัฐบาล สหภาพกลางได๎จัดตั้งวิทยาลัยสหกรณ์กลางส าหรับท าการฝึกอบรมผู๎ที่จะเข๎า
ท างานในสหกรณ์ และพนักงานของสหกรณ์ และจัดตั้งสถาบันเพ่ือการพัฒนาความรํวมมือภาคเกษตร
แหํงเอเชีย(The Institute for the Development of Agricultural Cooperatives in Asia หรือ  
IDACA)  การเผยแพรํและสนับสนุนโยบายของขบวนการสหกรณ์ ตลอดจนริเริ่มแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสม 

3.2 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดับชาติ (National Federation หรือ ZEN-NOH) 
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมการด าเนินธุรกิจ การลงทุนในบริษัทตําง ๆ เพ่ือประโยชน์ของ
ขบวนการสหกรณ์ โดยเป็นตัวแทนสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศในการท าธุรกิจซื้อขายและการจัดหาสิ่ง
อ านวยความสะดวกตําง ๆ แกํสหกรณ์ 

3.3 ธนาคารกลางเพ่ือการเกษตรและปุาไม๎ (Central Cooperative Bank) จัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือเป็นแหลํงเงินทุนของสหกรณ์การเกษตร รับฝากเงินและให๎กู๎ยืมแกํสมาชิก ธนาคารสหกรณ์
กลางนี้มีสมาชิกที่เปน็สหกรณ์เป็นผู๎ถือหุ๎นทั้งหมด 

3.4 สมาคมการพิมพ์อีโนะฮิคาริ (Le-No-Hikari Association) เป็นสมาคมที่ให๎การ
สนับสนุนสหกรณ์ด๎านการศึกษาวัฒนธรรม โดยจัดท าหนังสือและวารสารตําง ๆ เพ่ือเผยแพรํด๎าน
วัฒนธรรม 



34 
 

 
 

3.5 ชุมนุมประกันภัยของสหกรณ์การเกษตรระดับชาติ (National Mutual 
Insurance Federation) ตั้งขึ้นโดยชุมนุมประกันภัยของสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตําง ๆ โดย
รับประกันตํอจากชุมนุมประกันภัยจังหวัด 

3.6 สมาคมชุมนุมสินเชื่อจังหวัดแหํงชาติ (The National Association of 
Prefectural Credit Federation) 

3.7 ยูนิคูพ แจแปน (UNICOOP JAPAN) ท าหน๎าที่เป็นตัวกลางในการท าการค๎า
ระหวํางสหกรณ์กับตํางประเทศ    

ดังนั้น จะเห็นได๎วําระบบสหกรณ์ท้ัง 3 ระดับนั้น มีความสัมพันธ์ทั้งในแนวราบและแนวดิ่งทุก
ระดับมีความรํวมมือกันอยํางดี ให๎ค าแนะน าชํวยเหลือกัน และด าเนินการเพ่ือปกปูองประโยชน์ของ
สมาชิก เพ่ือให๎สมาชิกมีความเป็นอยูํที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให๎ขบวนการสหกรณ์ในประเทศ
ญี่ปุุนมีความเข๎มแข็งและเจริญก๎าวหน๎ามากท่ีสุด 

 
ระบบการบริหารจัดการสหกรณ์  
การบริหารจัดการของสหกรณ์การเกษตรเป็นหน๎าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งจะ

ก าหนดนโยบายและแนวทางการจัดการ ตลอดจนการบริหารและการประเมินผล สํวนการด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ในประเทศญี่ปุุน แบํงออกเป็น ธุรกิจหลัก ได๎แกํ ธุรกิจการแนะน าการใช๎ชีวิตในด๎าน
ตําง ๆ ธุรกิจด๎านเศรษฐกิจ  ธุรกิจจัดหาสินค๎ามาจ าหนําย ธุรกิจการขาย(การรวบรวมผลผลิต) และ
ธุรกิจสินเชื่อ สํวนธุรกิจรอง ได๎แก ํธุรกิจประกันรํวม ธุรกิจหนังสือพิมพ์เผยแพรํขําวสารและวัฒนธรรม 
ธุรกิจการทํองเที่ยว และธุรกิจสวัสดิการ (แตํงงาน จัดการงานศพ ศูนย์ดูเด็ก และผู๎สูงอายุ) เป็นต๎น  

สหกรณ์การเกษตรประเทศญี่ปุ่น (Japanese Agricultural Cooperatives : JA) ด าเนิน
กิจกรรม ดังตํอไปนี้ 

1.  การให้บริการค าแนะน า (Farm Guidance) การให๎บริการค าแนะน าเป็นกิจกรรมหนึ่ง
ซึ่งแตกตํางจากกิจกรรมทางธุรกิจ สหกรณ์การเกษตรญี่ปุุนท าหน๎าที่ให๎ค าแนะน าด๎านการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร ด๎านการผลิตทางการเกษตร และการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูํของเกษตรกร  
สหกรณ์จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ของสหกรณ์อยูํประจ าทุกสหกรณ์ เพ่ือท าหน๎าที่ให๎ค าแนะน าแกํเกษตรกรใน
ด๎านตําง ๆ ดังนี้ 

1) แนะน าเทคนิคการผลิตทางด๎านการเกษตร และวิธีการเพาะปลูกให๎แกํสมาชิกแตํ
ละราย เพื่อชํวยให๎สมาชิกสามารถท าการผลิตในสํวนของตนอยํางมีประสิทธิภาพ 

2) สํงเสริมและพัฒนาการจัดตั้งกลุํมของสมาชิกในแตํละพ้ืนที่ ที่ท าการเพาะปลูก 
รวมทั้งปรับปรุงการท าการเกษตรของสมาชิกแตํละกลุํม 

3) ให๎ความรู๎และค าแนะน าในการจัดการทางการเกษตรโดยรวมให๎กับสมาชิกทุกคน  
โดยวิธีการวางแผนเพ่ือพัฒนาการเกษตรในแตํละพ้ืนที่ 

4) แนะน าให๎รู๎จักใช๎เทคโนโลยีตําง ๆ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพผลิตผล การพัฒนาระบบ
การผลิตแบบแบํงกลุํม ในแตํละพ้ืนที่ 

5) แนะน าให๎สมาชิกรู๎จักใช๎เครื่องจักรและปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ  เพ่ือลดต๎นทุนการ
ผลิต 
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6) จัดหาซื้อวัตถุดิบและปัจจัยตําง ๆ ในการผลิตมาบริการแกํสมาชิก 
7) จัดให๎มีระบบการแบํงพ้ืนที่ผลิตส าหรับสินค๎าขึ้นชื่อของท๎องถิ่น เพ่ือความ

ได๎เปรียบทางด๎านการผลิต 
8) แนะน าให๎สมาชิกรู๎จักวางแผนคําใช๎จํายในครอบครัว 
9) แนะน าด๎านการปรับปรุงความเป็นอยูํ  ด๎านอาหาร เสื้อผ๎า และท่ีพักอาศัย 
10) สํงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
11) พัฒนาความรู๎ในด๎านการดูแลสุขภาพ และสุขอนามัยแกํสมาชิก 

2. การบริหารจัดการด้านการตลาด การด าเนินการตลาดของสหกรณ์การเกษตรญี่ปุุน มี
ลักษณะส าคัญ 4 ประการ คือ  

1) ตลาดขายตรงสูํผู๎บริโภค ได๎แกํ ซุปเปอร์มาร์เกต ร๎านขายปลีกสินค๎าเฉพาะชนิด สหกรณ์
ผู๎บริโภค ร๎าน A.COOP  และหา๎งสรรพสินค๎า   

2) ตลาดขายสํง  เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค๎าเกษตรสูํผู๎บริโภค ผู๎ผลิตสํงผลผลิตให๎
สหกรณ์ระดับอ าเภอ (โรงคัดคุณภาพ) รวบรวมผลผลิตสํงผํานสหกรณ์ระดับจังหวัด หรือ
ระดับประเทศ (ต๎องผํานกระบวนการด๎านความปลอดภัยไร๎กังวลแล๎วสํงไปยังตลาดขายสํง (จัดตั้งโดย
กระทรวงเกษตร ปุาไม๎และประมงเป็นผู๎อนุญาต)  

3) ขายผํานร๎านขายตรงของ JA  (Farmer Market) หรือขายผําน Internet  โดยผู๎ผลิตต๎อง
เสียคําธรรมเนียมให๎กับ JA (คําธรรมเนียมฝากขาย JA เป็นผู๎ก าหนด) การก าหนดราคาขาย ผู๎ผลิต
สินค๎าจะเป็นผู๎ก าหนดด๎วยตนเอง โดย JA จะมีตารางราคาและมาตรฐานคุณภาพสินค๎าปิดประกาศไว๎ 
(ทุกวันหรือทุกเดือน)  การก าหนดคําใช๎จํายและก าไร ใช๎ระบบ POS (Point of Sales) โดยผู๎ผลิตจะ
ปูอนข๎อมูลผํานบาร์โค๎ต โดยสหกรณ์จะจํายเงินคําผลผลิตโดยโอนเข๎าบัญชีเป็นงวด ๆ ภายหลังจากปิด
บัญชี 

4) ศูนย์จัดจ าหนําย ผู๎ผลิตโดยกลุํมผู๎ผลิตจะจัดสํงผลผลิตไปยังศูนย์ฯ โดยจะต๎องผําน
กระบวนการด๎านความปลอดภัยไร๎กังวล และศูนย์ฯ จะท าการจัดแยกผลผลิตตามคุณภาพและขนาด 
บรรจุหีบหํอ เก็บไว๎ในห๎องเย็น เพ่ือน าสํงไปยังร๎านสะดวกซื้อ (ซุปเปอร์มาร์เก็ ต, ร๎านขายปลีก, 
ร๎านอาหาร) และสหกรณ์ผู๎บริโภค ซึ่งจะมีการท าสัญญาซื้อขายลํวงหน๎า  ผู๎ผลิตจะเสียคําธรรมเนียม
ให๎กับสหกรณ์ตามอัตราที่สหกรณ์ก าหนด การจํายเงินคําผลผลิตให๎ผู๎ผลิตโดยโอนเข๎าบัญชีผู๎ผลิตเป็น
งวด ๆ ภายหลังจากปิดบัญชี 

3. การบริหารจัดการระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 
ระบบการตรวจสอบย๎อนกลับ มีความหมาย 2  อยําง คือ Trace  back ( การตรวจเช็คย๎อน

ไปในอดีต) และ Trace forward (การตรวจเช็คไปข๎างหน๎า) ระหวํางผู๎ผลิตกับผู๎บริโภค ซึ่งผู๎ผลิตและ
ผู๎บริโภคจะรับผลประโยชน์รํวมกันแก๎ไขปัญหารํวมกัน เป็นการตรวจสอบแหลํงที่มาของสินค๎า หรือ 
การตรวจสอบย๎อนกลับ ซึ่งหากมีการตรวจสอบแหลํงที่มาของสินค๎าได๎จะท าให๎เกิดความไร๎กังวลใน
สินค๎านั้นๆ วํามี “ความปลอดภัยไร๎กังวล” ซึ่งเป็นระบบที่มีความส าคัญในปัจจุบันและอนาคตใน
สถานการณ์โลกแหํงการค๎าเสรีและมาตรการการกีดกันทางการค๎า   
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4.2  ข้อมูลที่ค้นพบ 
 ร๎านค๎าสหกรณ์ Saga Fudokan Kira เป็นร๎านค๎าท่ีมีการตั้งขึ้นมานานกวําหลายสิบปี ปัจจุบัน
เป็นเครือขํายกับสหกรณ์อ่ืนๆ ในจังหวัดซากะด๎วย ผู๎ที่จะสมัครเข๎าเป็นสมาชิกต๎องเป็นคนในพ้ืนที่
เทํานั้นและหากมีการโยกย๎ายออกจากพ้ืนที่จะต๎องออกจากสมาชิกด๎วย จ านวนสมาชิกในปัจจุบันมี
จ านวนทั้งสิ้น 280 ราย ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นผู๎น าผลผลิตทางการเกษตรเข๎ามาวาง
จ าหนํายและตั้งราคาผลผลิตเองโดยสหกรณ์จะจัดสรรพ้ืนที่ไว๎ให๎ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กระจาย
สินค๎าและเครือขํายกับร๎านค๎าสหกรณ์อ่ืนๆ ในจังหวัดซากะด๎วย   
 การสมัครเข๎าเป็นสมาชิกในครั้งแรกต๎องผํานการรับรองจากสมาชิกเดิมกํอนและเสียคําสมัคร
จ านวน 1,000 เยน และจะได๎สิทธิในการวางจ าหนํายสินค๎าตามมาตรฐานที่สหกรณ์ก าหนด หากไมํ
ปฏิบัติตามจะถูกระงับไมํให๎วางจ าหนํายสินค๎า สมาชิกสหกรณ์จะได๎รับสิทธิประโยชน์จากการปันผล
ก าไรที่เกิดขึ้นจากการหักรายรับที่ได๎จาการจ าหนํายสินค๎าเป็นรายปี รวมถึงเงินฝากเป็นหุ๎น ขึ้นกับผล
ก าไรในแตํละปีและการประชุมสมาชิกสหกรณ์  
 

     
 
 ผลผลิตทางการเกษตรที่สมาชิกผลิตได๎ไมํจ าเป็นต๎องน ามาวางจ าหนํายที่ร๎านค๎าสหกรณ์
เทํานั้น สมาชิกสามารถจ าหนํายผํานชํองทางอ่ืนๆ ได๎ตามความต๎องการ อาจไมํมีการน ามาวาง
จ าหนํายเลย หรือวางจ าหนํายบางสํวน หรือจ าหนํายทั้งหมดก็ได๎ และกรณีที่สินค๎าหมดหรือขาด 
สหกรณ์จะโทรศัพท์แจ๎งตรงไปยังสมาชิกให๎น าผลผลิตมาเพ่ิมเติม 
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 ปัญหาปัจจุบันคือ จ านวนสมาชิกที่น าผลผลิตมาวางจ าหนํายเริ่มลดลงเนื่องจากเยาวชนญี่ปุุน
ไมํนิยมท าการเกษตรจึงเหลือแตํเกษตรกรรายเดิมที่มีอายุมากขึ้นและตายไป สหกรณ์พยายาม
แก๎ปัญหาดังกลําวโดยสํงเสริมและสนับสนุนให๎เยาวชนได๎เข๎ามาท าการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน 
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4.3  การน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
 ความเข๎มแข็งของระบบสหกรณ์ร๎านค๎าของประเทศญี่ปุุน อยูํตรงที่ความเชื่อมั่นในระบบและ
ความไว๎วางใจระหวํางสมาชิกด๎วยกันและสมาชิกกับกับสหกรณ์ การเป็นเครือขํายและการสร๎าง
มาตรฐานในการควบคุมสินค๎าที่น ามาวางจ าหนํายซึ่งกับความซื่อสัตย์ของเกษตรกรผู๎ผลิต สังคมญี่ปุุน
จะมีความเครํงครัดในเรื่องความรับผิดชอบและใช๎ระบบสังคมลงโทษ 
 ดังนั้น ประเทศไทยสามารถน าความโดดเดํนในประเด็นดังกลําวมาปรับใช๎กับระบบสหกรณ์
ร๎านค๎าได๎โดยการสร๎างความรับผิดชอบในมาตรฐานของผลผลิตของสมาชิก สร๎างความเชื่อมั่นให๎กับ
ผู๎บริโภคให๎ได๎วําการซื้อสินค๎าจากสหกรณ์ยํอมได๎รับสิ่งที่มีคุณภาพที่ผลิตโดยตรงจากเกษตรกร และ
สร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับประชาชนและผู๎บริโภควําการซื้อสินค๎าจากสหกรณ์เป็นการชํวยเหลือ
เกษตรกรและปราศจากนายหน๎าที่เข๎ามาสร๎างผลก าไรระหวํางเกษตรกรและผู๎บริโภค เป็นการสร๎าง
สถานะท่ี win – win ให๎ทั้งผู๎บิโภคและเกษตรกร 
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ส่วนที่ 5 
 
 

บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการพัฒนาภาคการเกษตร  
การศึกษาวิเคราะห์จากกรณีตัวอย่าง บริษัท OPTIM Corp.   

 
5.1  ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ที่ตั้งของส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา 
1.1 ส านักงานใหญํ: 1 Honjo – machi จังหวัดซากะ 
1.2 ส านักงานโตเกียว: 1-2-20 Kaigan, Minato-ku, Tokyo 
1.3 ส านักงาน : Kyukodai-mae: kawazu, Lizuka-shi, Fukuoka 

 1.4 ประธานบริษัท: Shunji Sugaya 
1.5 พนักงานบริษัท 450 คน (รวมพนักงาน ที่เป็น contract staff และ part-time staff)  

- ร๎อยละ 80 เป็นวิศวกร  
- อายุเฉลี่ย 33.3 ปี 
- พนักงานสํวนใหญํ อยูํที่ส านักงานโตเกียว 

 1.6 ธุรกิจหลักของบริษัท คือการจ าหนํายใบอนุญาต (License) และให๎บริการบ ารุงรักษา
ระบบสนับสนุน เชํน การบริการ IoT Platform, การให๎บริการบริหารจัดการระยะไกล และ การ
ให๎บริการสนับสนุน ฯลฯ 
 
 2. กลยุทธ์ของบริษัท OPTiM 
 เรามุํงมั่นที่จะเข๎าสูํยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ด๎วยระบบ IT โดยใช๎ AI, IoT และ
หุํนยนต์ ที่บริษัทของเราคิดค๎นเข๎ากับทุกอุตสาหกรรม ได๎แกํ การเกษตร, การแพทย์, การกํอสร๎าง, 
การรถไฟ, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า, การดูแลบ๎าน, Call center และขายปลีก 
 
 3. พันธกิจด้านการเกษตรของบริษัท OPTiM 
 “ท าการเกษตรด๎วยความสนุก เทํห์ และมีรายได๎ โดยการใช๎ ปัญญาประดิษฐ์( AI), 
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง(Internet of Thing: IoT) และหุํนยนต์ (Robotics)” 
 
 4. ประกาศข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ส าหรับ IT Agriculture ระหว่างบริษัท 
OPTiM มหาวิทยาลัยซากะ และรัฐบาลประจ าจังหวัดซากะ สู่ความสนุกสนานเท่ห์และสร้างผล
ก าไร 
 บริษัท OPTiM พร๎อมกับภาควิชาสํงเสริมการผลิตของรัฐบาลจังหวัดซากะ และคณะเกษตร
มหาวิทยาลัยซากะ ประกาศข๎อตกลงความรํวมมือสามฝุายส าหรับภาคี การใช๎ IoT โดรน กล๎อง
เครือขําย อุปกรณ์ที่สวมใสํ และอ่ืนๆ ในด๎านไอทีด๎านการเกษตร ด๎วยข๎อตกลงนี้ระหวําง
ภาคอุตสาหกรรมนักวิชาการและรัฐบาลการวิจัยและพัฒนาส าหรับสาขาเกษตรกรรมไอทีจะถูก
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ขับเคลื่อนไปข๎างหน๎าการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาจะได๎รับการพัฒนาและจะมีระดับของความ
รํวมมือแบบเปิดกว๎างระหวํางภาคอุตสาหกรรมสถาบันการศึกษาและรัฐบาล นอกจากนี้คณะ
เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยซากะยังมีความเชี่ยวชาญด๎านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานด๎านการเกษตร และ
รัฐบาลจังหวัดซากะให๎ความรู๎และความรู๎ด๎านการเกษตรในทางปฏิบัติ เมื่อรวมเข๎ากับเทคโนโลยี IoT 
ของบริษัท OPTiM ทั้งสามจุดมุํงหมายคืออันดับ 1 ของโลกในด๎านการเกษตร 
 บริษัท OPTiM คณะเกษตร มหาวิทยาลัยซากะ และภาควิชาสํงเสริมการผลิตของรัฐบาล
ซากะก าลังรํวมมือกันเพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน์ 3 ประการที่จ าเป็นตํอการชํวยให๎จังหวัดซากะกลายเป็น
อันดับ 1 ของโลกด๎านไอทีเกษตร 
 (1) มุํงมั่นที่จะเป็นพ้ืนที่อันดับหนึ่งของโลกในด๎านข๎อมูลขนาดใหญํทางการเกษตรด๎วย
ดินแดนที่รัฐบาลซากะครอบครอง เพ่ือการวิจัยทางการเกษตรและที่ดินที่เป็นของคณะเกษตรใน
มหาวิทยาลัยซากะ, โดรน, IoT และอุปกรณ์ที่สวมใสํได๎สามารถน ามาใช๎และข๎อมูลที่เก็บไว๎บนคลาวด์ 
โดรนปฏิบัติการสามารถท าการสแกนแบบดิจิตอลของพ้ืนที่การเกษตรด๎านลํางจากท๎องฟูาและบริการ
วิเคราะห์ข๎อมูล Sky Sight เก็บข๎อมูลบนคลาวด์จากนั้นข๎อมูลจะถูกวิเคราะห์เพ่ือด าเนินการเชํนการ
ตรวจสอบความเสียหายของแมลงตํอพืชหรือการจัดการการเจริญเติบโต. ด๎วยฟังก์ชันการท างาน
ประเภทนี้เพื่อชํวยให๎พนักงานมีข๎อบกพรํองและการปรับกระบวนการให๎เหมาะสม (เชํนการใสํปุ๋ยการ
ก าจัดวัชพืชการควบคุมศัตรูพืชการเก็บเก่ียวและอ่ืน ๆ ) เรามุํงมั่นที่จังหวัดซางะ จะเป็นอันดับ 1 ของ
โลกในด๎านข๎อมูลขนาดใหญํทางการเกษตร 
 (2) มุํงมั่นสูํพ้ืนที่เกษตรกรรมที่สนุกและสุดยอดที่สุดในโลกที่เชื่อมตํอกับอุปกรณ์สวมใสํ
ปัญหาบางอยํางที่เกษตรกรรมก าลังเผชิญอยูํนั้น ได๎แกํ จ านวนคนงานในภาคเกษตรที่ลดลงการขาดผู๎
สืบทอดต าแหนํงงานบางอยํางและความยากล าบากในการสํงตํอเทคนิคให๎กับคนงานใหมํ เพ่ือชํวย
แก๎ปัญหาเหลํานี้เราขอเสนอเครื่องมือและแพลตฟอร์มสนับสนุนเทคโนโลยีที่สวมใสํได๎เพ่ือให๎เกษตรกร
สามารถสํงข๎อมูลที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงการท างานระยะไกลโดยเฉพาะ smart glass, การกระท า
ระยะไกล ด๎วยเทคโนโลยีเหลํานี้เรามุํงมั่นที่จะพัฒนาเกษตรกรรมที่สนุกและสุดยอดอันดับหนึ่งของ
โลก 
 (3) มุํงม่ันที่จะเป็นพ้ืนที่อันดับ 1 ของโลกส าหรับการสํงมอบผลิตภัณฑ์ IoT ที่ปลอดภัยและ
ดี ด๎วยการใช๎ IoT เงื่อนไขการปลูกพืชสามารถจัดการได๎โดยมีเปูาหมายในการจัดหาผลิตผลที่มี
คุณภาพสูงสุด เรามุํงมั่นที่จะเป็นผู๎ให๎บริการอันดับ 1 ของโลกด๎วยผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและดีโดยใช๎ 
IoT 
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ผลงาน Smart Agricultural ที่ด าเนินการส าเร็จไปแล๎ว มีดังนี้ 

1. การใช๎หุํนยนต์ไปท างานในโรงเรือนผลิตมะเขือเทศ เพ่ือถํายภาพและวิเคราะห์สีผิว ขนาด 
หรืออุณหภูมิและควบคุมการผลิตมะเขือเทศด๎วยหุํนยนต์ 

2. Smart glass การใช๎เทคโนโลยีด๎านแวํนตาถํายทอดภาพโดยให๎ลูกชายของเกษตรกรที่มี
ประสบการณ์น๎อยใสํและเข๎าไปในแปลงพืชเพ่ือสํงภาพที่มองเห็นไปปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ที่ผู๎เป็น
พํอนั่งควบคุมที่บ๎าน เป็นการสอนลูกด๎วยเสมือนไปอยูํในที่เดียวกัน 

3. เครื่องรํอนไร๎คนขับ (Glider drone (OTiM Hawk)) 
- เป็นการใช๎เทคโนโลยี drone ที่ออกแบบให๎เหมาะสมกับการบินระยะยาวและพ้ืนที่กว๎าง 

เชํนการใช๎ประโยชน์ด๎านปูาไม๎ และการประมง   
- จะบินได๎มากกวํา 1 ชั่วโมงและไปได๎ไกล 30 กิโลเมตร 

4. เรื่องของการท า platform – block chain สินค๎าเกษตรกรรมเพ่ือให๎รู๎ถึงการตรวจสอบ
ย๎อนกลับได๎ 

5. Drone spot spraying  technology  
 - เป็นเทคโนโลยีการใช๎ drone เพ่ือพํนสารเคมีหรือยาฆําแมลงเฉพาะจุดที่ตรวจพบวํามีโรค
แมลงอยูํเพื่อประหยัดและปลอดภัย 
 - ใช๎ AI ของ Drone จะถํายภาพต๎นพืชที่ที่เกิดโรค หรือถูกแมลงท าลาย 
 - เทคโนโลยี นี้สามารถปูองกันการท าลายของแมลงในระยะเริ่มแรกได๎ 
 - โครงการใช๎ Drone Spot Spraying Technology เริ่มด าเนินการในปี 2018 มีเกษตรกร
เข๎ารํวม 800 รายประสบความส าเร็จในเรื่องของการลดต๎นทุนเรื่องการใช๎สารเคมีและยา ผลผลิตที่ได๎
มีคุณภาพและความปลอดภัย พืชที่เข๎ารํวมได๎แกํข๎าว ถั่วและมะเขือเทศ ก าลังจดลิขสิทธิ์เรื่องนี้ 
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 6. การใช๎เทคโนโลยีเพ่ือลดการใช๎ยา ท าให๎ไมํมียาตกค๎าง ขายได๎ในราคาท่ีสูง เชํน ถั่วแระ
จะขายได๎ถึง 200 yen มากกวําเดิมซึ่งขายได๎เพียง 64 yen โครงการ smart rice สามารถลดการใช๎
ยาได๎ถึง 100% 

5. การสร้างทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับสาขาไอทีด้านการเกษตร 
 คณะเกษตรของมหาวิทยาลัย Saga, รัฐบาลแหํงจังหวัด Saga และ บริษัท OPTiM ก าลัง
ท างานเพ่ือสร๎างทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมไอทีด๎านการเกษตร บริษัท OPTiM 
ให๎ความส าคัญกับนวัตกรรมเหนือสิ่งอ่ืนใดและมุํงเน๎นไปที่การวิจัยและพัฒนา และด๎วยความพยายาม
เหลํานั้นผํานการได๎รับสิทธิบัตรและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาการสร๎างบริการและผลิตภัณฑ์ใหมํและ
การค๎นหาผลิตภัณฑ์ของเรามีความโดดเดํนเราได๎ท างานอยํางตํอเนื่องเพ่ือมอบประสบการณ์ที่
ปลอดภัยให๎กับลูกค๎า ด๎วยความรํวมมือทางธุรกิจนี้ความเชี่ยวชาญด๎านวิชาการและความรู๎ของคณะ
เกษตรมหาวิทยาลัยซากะ และหนํวยงานสํงเสริมการผลิตของรัฐบาลจังหวัดซากะ ได๎รวมเข๎ากับการ
วิจัยและพัฒนาของ บริษัท OPTiM เพ่ือสร๎างเทคโนโลยีเพ่ือเป็นฐานในการสร๎างทรัพย์สินทางปัญญา
ส าหรับการเกษตร เราพยายามอยํางยิ่งที่จะน าสิ่งเหลํานี้ไปใช๎ในสถานการณ์จริง 
 6. โครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ในประเทศญี่ปุ่น 
  ปัจจุบันความรํวมมือ 3 ฝุาย ส าหรับ IT Agriculture เพ่ือแก๎ปัญหาทาง
การเกษตรในประเทศญี่ปุุน กับพืช 18 ชนิด ในพ้ืนที่ 18 จังหวัด 
   

 
 

7. พันธมิตรเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture Alliance) 
 บริษัท OTiM ได๎เปิดโอกาสให๎เกษตรกรได๎ใช๎เทคโนโลยีที่บริษัทได๎พัฒนารวมถึงเทคโนโลยี
การใช๎ Drone พํนยาเฉพาะจุด โดยให๎เกษตรกรน าเทคโนโลยีที่บริษัท OTiM พัฒนาไปใช๎เพาะปลูก
ภายใต๎โครงการ Smart-Agri Food และโครงการ Smart-device ซึ่งพันธมิตรเกษตรอัจฉริยะกับ
บริษัท OTiM ประกอบด๎วย สถาบันการเงิน, เกษตรกร, เทศบาล, มหาวิทยาลัย และ สถาบันสหกรณ์ 
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 7.1 บริษัท OTiM ให๎บริการกับเกษตรกรทั่วประเทศที่ใช๎เทคโนโลยีการพํนยาเฉพาะจุดและ
การท าการเกษตรอัจฉริยะ โดยไมํคิดคําใช๎จําย 
 7.2 บริษัท OTiM จะรับซื้อผลผลิตการเกษตรทั้งหมด ที่เพาะปลูกโดยวิธีการใช๎เทคโนโลยีการ
พํนยาเฉพาะจุดและการท าการเกษตรอัจฉริยะ 
 
5.2  ข้อมูลที่ค้นพบ 
 มีระบบการบูรณาการ ระหวํางมหาวิทยาลัยซางะ เป็นฐานความรู๎ทางวิชาการและการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการเกษตร รํวมกับบริษัทมหาชน OPTiM และเกษตรกร ในการพัฒนาโดยการใช๎ 
ปัญญาประดิษฐ์(AI), อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง(Internet of Thing: IoT) และหุํนยนต์ (Robotics)  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร และลดการใช๎สารเคมี  
 การใช๎สารเคมีในการแก๎ปัญหาการเกษตรด๎านความเสี่ยงจากโรคศัตรูพืช และใช๎สารเคมีเทําที่
จ าเป็น โดยในระบบเทคโนโลยีเข๎ามาจัดการ มีการค๎นหาเปูาหมายของต๎นพืชที่เป็นโรค หรือมีการ
เจริญที่ผิดปกติ และมีการฉีดพํนสารเคมีไปเฉพาะต๎นที่เป็นเปูาหมาย  
 มีการใช๎เทคโนโลยีอัตโนมัติ ใช๎โดรน ในการวิเคราะห์ชํวงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต  
5.3  การน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
 การพัฒนาเทคโนโลยีโดรน การจดจ า และการบํงบอกพิกัด ส าหรับประเทศไทยยังเป็นเรื่อง
ใหมํ แตํสามารถพัฒนาขึ้นมาได๎ โดยอาศัยการบูรณาการการท างานรํวมกันระหวํางหนํวยงานของ
กระทรวงเกษตร กลุํมเกษตรกร และทีมนักวิจัยจากส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศ 
หรือ GISTDA  

 นักวิจัยของ GISTDA ต๎องการข๎อมูลปัญหาการท าการเกษตรในแตํละพ้ืนที่ และการเก็บข๎อมูล
ด๎านพ้ืนที่ที่มีอยูํ เชํน ทะเบียนเกษตรการ เพ่ือพัฒนาแนวคิดในการใช๎ระบบเทคโนโลยีอวกาศ (โดรน 
ภาพถํายดาวเทียม และ พิกัด GIS ต าแหนํงของแปลง) เข๎ามาวิเคราะห์ปัญหา หรือ การวางแผนการ
จัดระบบการเกษตรเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา เชํน การจัดพ้ืนที่เหมาะสมในการสํงเสริมปลูกพืชน้ าน๎อยหลัง
ฤดูการท านา   

 การพัฒนาระบบการปลูกพืชในระบบกรีนเฮาส์ เชํน การปลูกผักไร๎ดิน การปลูกสตอรเบอร์รี่ 
เป็นต๎น ที่ต๎องควบคุมสิ่งแวดล๎อม และการประเมินคุณภาพการผลิต และการเก็บเกี่ยว สามารถพัฒนา
ได๎โดยการใช๎ ปัญญาประดิษฐ์ (AI), อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Thing: IoT) และหุํนยนต์ 
(Robotics) เข๎ามาชํวยควบคุม และการบริหารจัดการ  
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ส่วนที่ 6 
 
 

แนวทางการพัฒนาฟาร์มและเกษตรกร 
การศึกษาวิเคราะห์จาก กรณีศึกษา ไร่ชา และ ไร่สตรอเบอร์รี่ 

 
6.1  ข้อมูลพื้นฐานด้านไร่สตรอเบอร์รี่  
 สถาบันวิจัย Saga Prefectural Agriculture Research Centre เป็นหนํวยงานวิจัยและ
พัฒนาสินค๎าเกษตรของจังหวัด Saga การวิจัยและพัฒนาในสินค๎าเกษตรหลักๆ ได๎แกํ ข๎าว ถั่วเหลือง 
ผัก เชํน สตรอเบอร์รี่ ผลไม๎ และดอกไม๎ เชํน เบญจมาศ จากการศึกษาดูงานด๎านการพัฒนาสายพันธุ์
สตรอเบอร์รี่ของศูนย์ศึกษาวิจัยทดลองแหํงนี้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนามาอยํางตํอเนื่อง โดยผลผลิต
สตรอเบอร์รีของประเทศญี่ปุุนประมาณ 159,000 ตัน คิดเป็น 2% ของการผลิตสตรอเบอร์รีของโลก 
และจังหวัด Saga มีผลผลิตสตรอเบอร์รีประมาณ 8,400 ตัน คิดเป็นร๎อยละ 5.3 ของการผลิตสตรอ
เบอร์รีในประเทศญี่ปุุน โดยเป็นพื้นที่ผลิต 210 เฮกแตร์ 
สายพันธุ์สตรอเบอร์รี่ : Sagahonoka  พ้ืนที่ปลูก  149  เฮกแตร์  คิดเป็น 98.1% 
   Sachinoka      1   เฮกแตร์ คิดเป็น   0.5% 
   รวมพ้ืนที่ปลูก   151  เฮกแตร์  
   มูลคํา     97  ล๎านเยน  
 

 
 
การพัฒนาสตรอเบอร์รี่สายพันธุ์ Ichigasan 
 Ichigasan  เป็นการพัฒนาจากสายพันธุ์ Sakei No.14 และ Yayoihime เป็นสตรอเบอร์รี่ ที่
มีลักษณะทรงกรวย (well-equipped cone) สวยงาม สีแดงสดทั้งเนื้อในและภายนอก กลิ่นหอม มี
รสชาดเปรี้ยวและหวานที่ลงตัวให๎ผลผลิตมากกวําสายพันธุ์ “sagahonaka” ประมาณ 20% มีวิตามิน 
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C ประมาณ 60mg/100g) ในการผลิตสตรอเบอร์รี่พันธุ์นี้ ได๎วางแผนการผลิตในโรงเรือนที่มีระบบการ
ควบคุมแสง  อุณหภูมิ  ความชื้น กาซออกซิเจนกาซคาร์บอนไดออกไซด์ และมีกา รน าระบบ
คอมพิวเตอร์ (AI) มาใช๎ในการควบคุมปลูกสตรอเบอร์รี่ เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน (เด็กรุํน
ใหมํไมํมาเป็นเกษตรกร)  และเกษตรกรที่มีอยูํมีอายุสูง (ประมาณ 50%ของเกษตรกรทั้งจังหวัด) และ
ได๎จดสิทธิบัตรเลขที่ 6073954 
 

 
 
การเพาะปลูก 
 - เพาะปลูกในโรงเรือนพลาสติก (green house) ปลูกในกระถางยกสูง โดยมีการควบคุม
อุณหภูมิระหวําง 25-28 °C และปริมาณ CO2 800 ppm 
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การวางแผนการผลิต 
 - เริ่มปลูกเดือน 9 ผลผลิตจะเริ่มเก็บเกี่ยวได๎ตั้งแตํเดือน 11 เพ่ือให๎ทันกับการท าขนมใน
เทศกาลคริสตมาสและปีใหมํ และจะเก็บเก่ียวผลผลิตจนถึงเดือน 5 
 

 
 
การขยายผล 
 - สถาบันฯ ได๎แจกพันธุ์สตรอเบอร์รี่ให๎เกษตรกรในจังหวัด Saga 166 ราย เกษตรกรที่ปลูก
พันธุ์ Ichigasan คิดเป็น 12% ของเกษตรกรที่ปลูกสตรอเบอร์รี่ทั้งหมด 
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6.2  สิ่งท่ีค้นพบด้านไร่สตรอเบอร์รี่ 

1. การท างานเพ่ือการพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจของจังหวัดจะมีการรํวมกันวางแผน
ระหวํางจังหวัด ศูนย์ศึกษาวิจัยทดลองการเกษตรจังหวัด Saga และเกษตรกร   

2. การพัฒนาสายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สตรอเบอร์รี่ ของศูนย์ศึกษาวิจัยทดลองการเกษตรแหํง
นี้มีการวางแผนการปรับปรุงสายพันธุ์มาอยํางตํอเนื่องและมีเปูาหมายชัดเจน  หนํวยงานภาครัฐระดับ
จังหวัดมีบทบาทอยํางมากในการสนับสนุนทุนวิจัยและการจัดสร๎างโรงเรือนและสาธารณูปโภคตํางๆ 
เพ่ือใช๎ในการท างานวิจัย 

3. การพัฒนาสายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สตรอเบอร์รี่มีการน าความต๎องการตลาด เชํน สีต๎อง
สวยทั้งข๎างในและนอก รสชาติดี น้ าเยอะ กลิ่นหอม ปัญหาและอุปสรรคในภาคการเกษตร เชํน การ
ขาดแคลนแรงงานเพราะคนรุํนใหมํไมํท าการเกษตรตํอจากรุํนพํอแมํ   แรงงานภาคการเกษตรเป็น
ผู๎สูงอายุ สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว  พัฒนาใหมํที่ปรับปรุงได๎ต๎องมีผลผลิตเพ่ิม
ต๎นทุนการผลิตต่ าท าให๎มีการวิจัยและพัฒนาการใช๎โรงเรือน เครื่องจักรการเกษตร และการน า AI มา
ชํวยในการผลิตสตรอเบอร์รี่ 

4. การคัดเลือกสายพันธุ์กํอนเผยแพรํได๎ให๎เกษตรกรรํวมปลูกทดสอบพันธุ์และมีการท า
แบบทดสอบการยอมรับของผู๎บริโภคเทียบกับพันธุ์สตรอเบอร์รี่ที่มีการจ าหนํายในท๎องตลาดจริง เพ่ือ
เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมและดีที่สุดกํอนเผยแพรํให๎เกษตรกรผลิตเชิงพาณิชย์ตํอไป 

5. การพัฒนาสายพันธุ์ของศูนย์การวิจัยฯ แหํงนี้ให๎ความส าคัญกับเกษตรกรของจังหวัด Saga 
กํอนจะไมํเผยแพรํพันธุ์ที่พัฒนามาได๎ให๎กับเกษตรกรนอกจังหวัด และในการเปลี่ยนพันธุ์เกษตรกร
สามารถมารับแจกโดยไมํมีคําใช๎จํายที่ศูนย์การวิจัยฯ แหํงนี้  และน าไปขยายพันธุ์ตํอเอง 

6. การปรับปรุงพันธุ์สตรอเบอร์รี่ของศูนย์การวิจัยฯ แหํงนี้ มีการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา และ
การสร๎างแบรนด์ของของพันธุ์นี้โดยเฉพาะด๎วย ท าให๎เห็นวําศูนย์แหํงนี้นอกจากจะน างานเชิงวิจัย
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ทดลองแล๎วยังดูถึงการวิจัยแล๎วสามารถสร๎างรายได๎จริงและมีการคุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ
ตัวเองด๎วย 

7. การด าเนินงาน มีการใช๎สหกรณ์ในพ้ืนที่มาเป็นหนํวยงานประสานและให๎ความชํวยเหลือกับ
เกษตรกร ทั้งในเรื่องของการอบรมถํายทอดเทคโนโลยีการผลิต การจ าหนํายผลิตภัณฑ์  

 

 
 

6.3  การน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยด้านไร่สตรอเบอร์รี่ 
1. ในแตํละเขตหรือจังหวัดควรจะหาความเหมาะสมในการเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ของตัวเองและมุํงเปูาในการวางแผนพัฒนาสินค๎าเกษตรนั้นๆ ให๎ดีที่สุด ตั้งแตํการพัฒนา
สายพันธุ์ เทคโนโลยีการปลูก ความต๎องการของผู๎บริโภค ราคาขาย ต๎นทุนการผลิต 
ตลอดจนการสร๎างแบรนด์ของสินค๎าเกษตรนั้นๆ 

2. ในแตํละพ้ืนที่ หรือจังหวัด  ควรให๎การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสินค๎าเกษตร
ของตัวเองอยํางเต็มที ่

3. การวางแผนการพัฒนาและการผลิตสินค๎าเกษตรควรมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนทั้ง
หนํวยงานภาครัฐของจังหวัด หนํวยงานวิจัยของจังหวัด เกษตรกรและภาคเอกชน 

4. การท าวิจัยต๎องตอบโจทย์ตลาดหรือผู๎บริโภค และตามที่เกษตรกรสามารถน าไปท าเองได๎
ไมํใชํท างานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์แตํที่นักวิจัยต๎องการแตํไมํสามารถน าไปใช๎ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ได๎ 

5. การวิจัยและพัฒนาต๎องใช๎งบประมาณที่สูงโดยเฉพาะต๎นแบบรัฐบาลกลางและ/หรือ
จังหวัดต๎องยอมลงทุน เชํน งานวิจัยระบบการปลูกสตรอเบอร์รี่ของศูนย์การวิจัยแหํงนี้ที่
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ทดลองระบบปิดและระบบ AI ทั้งหมด หรืออาจจะเรียกได๎วําระบบแมํนย า (Precision 
Agriculture) ใช๎งบประมาณลงทุน ถึง 100 ล๎านเยน หรือประมาณ 30 ล๎านบาท 

6. การสํงเสริมการเพาะปลูก ทั้งในด๎านเทคโนโลยีการผลิต การจัดจ าหนําย ล๎วนแตํ
ด าเนินงานโดยสหกรณ์ ในขณะที่สหกรณ์ในประเทศไทย กิจกรรมการสํงเสริมจะมุํงเน๎น
ในด๎านการจัดจ าหนํายเทํานั้น 
 

 
 

 
 

6.4  ข้อมูลพื้นฐานการศึกษาดูงานไร่ชาที่ Ureshino เมือง Saga  
 ในประเทศญี่ปุุนมีการปลูกชาเป็นจ านวนมากและมีชื่อเสียงโดํงดังไปท่ัวโลกโดยเฉพาะชาเขียว 
แตํในความเป็นจริงแล๎ว จังหวัดซางะเป็นสถานที่แหํงแรกที่มีการเพาะปลูกชาญี่ปุุน กลําวกันวําการ
เพาะปลูกต๎นชาในญี่ปุุนเริ่มต๎นในชํวงต๎นยุคคามาคุระ (Kamakura - 1191) เมื่อปรมาจารย์ลัทธิเซน 
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เออิไซ (Eisai) กลับมาจากประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ซํง โดยน าเมล็ดชามาด๎วย ซึ่งเขาได๎ปลูกไว๎ที่ภูเขา
เซบุริ (Seburi) ในจังหวัดซางะ 

ในสมัยเอโดเมื่อศตวรรษที่ 18 โคยุกาอิ บาอิซาโอ ("บาอิซาโอ" หมายถึง "ผู๎ขายชาแบบ
ดั้งเดิม") จากซางะเทศนาหลักการของลัทธิเซนขณะแจกชาเขียวไปด๎วยในเกียวโต ขณะที่ชาเคยเป็น
ขอบเขตชี้วัดสถานะของมนุษย์ บาอิซาโอได๎ชํวยท าให๎ชาได๎รับความนิยมในกลุํมคนจ านวนมาก ตรง
ข๎ามกับริกิว ซึ่งรู๎จักกันวําเป็นผู๎ให๎ก าเนิดชาสไตล์วาบิชะ (wabicha) แตํบาอิซาโอะได๎รับยกยํองเป็น
ผู๎ให๎ก าเนิดสไตล์เซนชะ (sencha) และด๎วยความเชื่อมโยงของจังหวัดซางะที่มีตํอประวัติศาสตร์ของชา
ญี่ปุุน จึงเกิดอุตสาหกรรมการเพาะปลูกชาโดยมีศูนย์กลางอยูํที่เมืองอูเรชิโนะ ซึ่งเป็นต๎นก าเนิดของชา
ที่มีมาตั้งแตํ ค.ศ.ปี 1440 เมื่อชํางปั้นหม๎อดินเผาคนหนึ่ง เดินทางจากอาณาจักรหมิง (Ming) มายัง
ญี่ปุุนและได๎ปลูกชาเพ่ือใช๎ประโยชน์เป็นการสํวนตัว ภูมิภาคนี้กลายเป็นผู๎ผลิตหลักในศตรรษที่ 17 
เมื่อชินเบะ โยชิมุระ หรือที่รู๎จักในฐานะบิดาแหํงชาอูเรชิโนะ พยายามที่จะพัฒนาผืนดินส าหรับการ
ปลูกชาและขยายเทคนิคการผลิตของท๎องถิ่น ในชํวงไมํกี่ปีที่ผํานมา ภูมิภาคนี้ได๎พยายามพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหมํอยํางกระตือรือร๎น เชํน การคิดค๎นชาด าโดยใช๎ใบชาอูเรชิโนะชาอูเรชิโนะเป็นใบชาม๎วน 
(guri-cha) โดยมีรูปรํางโค๎งเป็นเอกลักษณ์ แตํละใบมีรูปทรงโค๎งและมีสีเขียวเข๎มเป็นมันเงา และชามี
กลิ่นหอมและรสชาติที่เข๎มข๎นชัดเจน ชาชนิดนี้ได๎รับการยกยํองในด๎านการผลิตที่มีคุณภาพสูง โดย
ได๎รับรางวัล Minister's Prize อันทรงเกียรติจากกระทรวงการเกษตร ปุาไม๎ และประมง (Ministry of 
Agriculture, Forestry and Fisheries) หลายครั้งในประเภท Steamed Curled Leaf Tea ที่งาน 
All-Japan Tea Industry Fair 

 

 
 

ภาพท่านซากาโมะโตะเรียวมะ ซามุไรผู้บุกเบิกชาในยุคเมจิ 
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6.5  สิ่งท่ีค้นพบจากไร่ชา 
1.  ไรํชาสายพันธุ์ยาบูชิตะ ที่เมือง Saga เป็นไรํชาที่มีเจ๎าของคนเดียว มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชา มีห๎องเย็นส าหรับการจัดเก็บใบชาเพ่ือรักษาคุณภาพชา ในอุณหภูมิ -25’C 
รวมทั้งมีร๎านส าหรับจ าหนํายซึ่งที่ตั้งอยูํบริเวณริมถนนที่สะดวกในการจ าหนํายใบชาส าหรับชงพร๎อม
ดื่มและผลิตภัณฑ์ตํางๆ จากชา แกํประชาชนในท๎องถิ่นและนักทํองเที่ยวที่มาจากทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ จุดเดํนของไรํชาเมือง Saga ที่ศึกษาดูงาน ซึ่งไรํชาแหํงนี้เป็นจุดแรกของการปลูกชาของ
เมือง Ureshino มีประวัติยาวนานกวํา 800 ปี  โดยมีพ้ืนฐานการปลูกดั้งเดิมมาจากแคว๎นสิบสองปัน
นา ทางตอนใต๎ของประเทศจีน ซึ่งเอกลักษณ์ของใบชาพันธุ์อาบูชิตะ คือด๎านหน๎าจะใส ด๎านหลังใบ
เมื่อใช๎มือจับจะรู๎สึกได๎วําจะสากมือ โดยชาจะไมํมีรสขม ไมํฝาด สามารถใช๎ผลิตชาเขียวญี่ปุุนและชา
ฝรั่งได๎ เมื่อน าไปต๎มดื่มก็ไมํต๎องเติมน้ าตาลก็จะมีรสชาดอรํอย ซึ่งชาที่อ่ืนจะไมํเหมือนกับชาที่เมือง 
Saga ซึ่งจะปลูกบนที่สูง 500  เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ซึ่งการปลูกบนที่สูงรากจะลงดินได๎ดีจะท าให๎
ชาอรํอย แตํการปลูกบนที่ราบจะต๎องท าการพรวนดินให๎รากขยาย โดยพ้ืนที่การผลิตของไรํชาแหํงนี้มี
ประมาณ 400 ตารางเมตร สามารถผลิตชาใบสดได๎ ประมาณ 50 ตัน แล๎วน ามาอบจะเหลือชา
ประมาณ 10 ตัน หรือประมาณ 20% ของใบชาสด โดยในสํวนของจังหวัด Saga ผลิตชาใบสดได๎
ประมาณปีละ 6,000 ตัน แล๎วน ามาอบจะเหลือชาประมาณ 300 ตัน โดยชาที่น ามาอบและใช๎
เครื่องจักรที่ทันสมัยส าหรับคัดแยกใบชา ซึ่งของโรงงานแหํงนี้ ใช๎แทนคนได๎ 10,000 คน ใช๎ทุน
ด าเนินงานของตนเองทั้งหมด มีพนักงาน 67 คน ที่มาปฏิบัติงานระหวํางเวลา 8.30-18.00 น. โดยมี
การผลิตทั้งชาฝรั่งและชาเขียวญี่ปุุน โดยชาที่ผํานการคัดแยกและอบแล๎วจะถูกน าไปเก็บรักษาในห๎อง
เย็นที่อุณหภูมิ -25  องศาเซลเซียส ซึ่งเกษตรกรผู๎ปลูกชาแตํละรายจะมีอุปกรณ์ในการอบชา ห๎องเย็น 
และโรงงานเป็นของตนเอง แล๎วน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชาในนามของจั งหวัด Saga ภายใต๎แบรน
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เดียวกัน คือ อุเรชิโนะ (Ureshino) โดยมีศูนย์วิจัยชาจังหวัดซางะ เป็นหนํวยงานควบคุมมาตรฐาน
การผลิตชา 

 

 
 

2. เกษตรกรผู๎ปลูกชาสายพันธุ์ยาบูชิตะ ในชุมชนอุเรชิโนะ จะมีประมาณ 350 ครัวเรือน แตํถ๎า
รวมทั้งจังหวัด Saga แล๎วจะมีมากกวํา 1,000 ครอบครัว ซึ่งในปัจจุบันมีเกษตรกรในจังหวัด Saga มี
ความสนใจที่จะปลูกชามากขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีโดยการใช๎เครื่องจักรแทนแรงงานคน
ในการตัดใบชา ท าให๎มีความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งพ้ืนที่ ปลูกชา 400  ตารางเมตร แหํงนี้จะใช๎คนใน
การตัดเพียง 2 คน ภายในเวลา 2  วัน ซึ่งในการตัดใบชาจะตัดเพียง 3 ใบ เทํานั้น เพราะถ๎าตัดลึกลง
ไปก็จะไมํอรํอย ใบชาของไรํนี้จะไมํน ามารวมทั้งหมด แตํจะไปสํงที่อ่ืนเพื่อท าการอบเนื่องจากมีปริมาณ
มาก  

 

 



55 
 

 
 

 

 
 

3. การตัดใบชาจะจะเริ่มตัดในเดือนเมษายน โดยใช๎เครื่องจักรเก็บยอดชา 3 ใบ โดยหลังจากตัด
แล๎วต๎องรออีกประมาณ 45 วัน ถึงจะตัดอีกรอบในครั้งที่สอง และตัดรอบที่ 3 ในอีก 30 วัน ตํอมา ซึ่ง
ชาที่ปลูกครั้งหนึ่งจะอยูํได๎ 20 ปี โดยปุ๋ยที่ใช๎จะใสํมูลวัว และโรคแมลงระบาดก็อาจใช๎เคมีฉีด โดยฉีด
แล๎วห๎ามไปสัมผัส โดยเฉพาะเพลี้ยซึ่งจะมีมากในชํวงฝนตกชุก นอกจากนั้นที่ไรํชายังมีการติดพัดลม
โดยใช๎พลังงานลมเพ่ือระบายความชื้นในอากาศที่มากเกินไปให๎มีสภาพอากาศที่เหมาะสมส าหรับการ
ปลูกชา สํวนการให๎น้ าแกํต๎นชาที่ปลูกโดยใช๎น้ าจากธรรมชาติไมํมีการติดตั้งระบบการให๎น้ าแตํอยํางใด 
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4. การพัฒนาชาสายพันธุ์ยาบูชิตะ ของไรํชาที่เมือง Saga จะมีหนํวยงานของทางราชการ คือ 
ศูนย์วิจัยชาจังหวัดซางะ  เป็นผู๎รับผิดชอบในการแนะน าสํงเสริมส าหรับเกษตรกรที่ปลูกชา รวมทั้ง
การพัฒนาสายพันธุ์ชาเพ่ือให๎มีคุณภาพดี ดื่มแล๎วมีประโยชน์ตํอรํางกายและเป็นที่ต๎องการของ
ผู๎บริโภค 
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5. ในสํวนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาของไรํชาพันธุ์ยาบูชิตะ ภายใต๎แบรนด์ Ureshino ที่เมือง 
Saga ทางเจ๎าของไรํจะมีเจ๎าหน๎าที่ที่มีประสบการณ์เป็นผู๎พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปแบบตํางๆ 
ทั้งนี้จะมีการสอบถามจากลูกค๎าที่เป็นผู๎บริโภคถึงผลิตภัณฑ์ที่จ าหนํายในปัจจุบันวําเป็นอยํ างไร ควร
จะต๎องปรับปรุงหรือพัฒนาอยํางไรบ๎าง แล๎วน าข๎อมูลที่ได๎รับมาพิจารณารํวมกันเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชาให๎เป็นต๎องการของผู๎บริโภค รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์(Packaging) ให๎มีความสวยงามและโดด
เดํน นอกจากนั้นแล๎วทางไรํชา Ureshino ที่เมือง Saga ได๎มีการประชาสัมพันธ์ชาและผลิตภัณฑ์ให๎
ผู๎ บ ริ โ ภ ค ท ร า บ ทั้ ง ท า ง สื่ อ อ อ น ไ ล น์ ที่ เ ป็ น เ ว ป ไ ซ ต์ ข อ ง ห นํ ว ย ง า น ร า ช ก า ร  ที่ 
http://www2.saganet.ne.jp/ochacha/  ปูายโฆษณาทั้งบริเวณริมถนนทั้งในเมืองและนอกเมือง  
และแผํนพับส าหรับจากเพ่ือโฆษณา 

 

 
 

http://www2.saganet.ne.jp/ochacha/
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6. ชาพันธุ์ยาบูชิตะ ภายใต๎แบรนด์ Ureshino ของเมือง Saga เป็นที่ต๎องการของผู๎บริโภคทั้ง
ภายในท๎องถิ่น ภายในประเทศ และตํางประเทศ เพราะเป็นชาที่นี่สามารถมีฤทธิ์ต๎านทานอนุมูลอิสระ 
ปูองกันโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และสามารถดักจับไขมันใสเส๎นเลือด รวมทั้งการดื่มเพ่ือสุขภาพ ทั้งนี้
ชาของเมือง Saga ได๎รับการรับรองจากหนํวยงานของราชการ จึงท าให๎สามารถครองตลาดมาได๎กวํา 
800 ปี  

7. นอกจากนั้นแล๎วยังมีการบรรจุหีบหํอ (Packaging) ที่ดีอากาศไมํเข๎า สามารถควบคุมคุณภาพ
ได๎ มีความสวยงาม มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ชา สามารถน าไปบริโภคเองหรือเป็นของฝากได๎  
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8. ชาภายใต๎แบรนด์ Ureshino ของเมือง Saga มีการปลูกในพ้ืนที่รายล๎อมไปด๎วยธรรมชาติ มี
การปลูกชาโดยไมํใช๎สารเคมี จะมีการถํายทอดวิธีการปลูกชาจากบรรพบุรุษสูํรุํนตํอรุํนจนถึงปัจจุบัน มี
การสํงเสริมให๎เด็กเยาวชนรุํนใหมํมีความสนใจในการปลูกชา เพราะสามารถน าไปเป็นอาชีพหลักได๎  มี
การตลาดรองรับในการจ าหนํายและมีโรงงานที่ผู๎บริโภคและนักทํองเที่ยวสามารถเข๎าเยี่ยมชม
กระบวนการผลิต สามารถเลือกซื้อชาเขียว ชาฝรั่ง และผลิตภัณฑ์จากชาที่มีการผลิตใหมํสดๆ ได๎ใน
ราคาโรงงาน  
 
6.6  การน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยจากไร่ชา 
 1. สายพันธุ์ของชาที่น ามาปลูกของประเทศไทย และประเทศญี่ปุุนไมํมีความแตกตํางกัน 
เพราะมีถ่ินก าเนิดมาจากประเทศจีน เพียงแตํน ามาปรับปรุงพันธุ์ใหเหมาะสมกับพ้ืนที่การเพาะปลูกใน
แตํละประเทศเทํานั้น และหนํวยงานทางวิชาการของประเทศไทยสามารถให๎การสนับสนุนในด๎านนี้ได๎
เป็นอยํางดี 
 2. การเพาะปลูกของไรํชาของประเทศญี่ปุุนจะเป็นเพียงแคํแปลงเล็กๆ แตํมีผลผลิตสูง 
สามารถปูอนตลาดในประเทศญี่ปุุนได๎ แตํในสํวนของประเทศไทยจะเป็นไรํขนาดใหญํ การขยายการ
ผลิตขึ้นอยูํกับตลาดที่จะรองรับ ซึ่งตลาดชาเขียวในประเทศไทยยังไมํกว๎างเหมือนประเทศญี่ปุุน เพราะ
เป็นวัฒนธรรมการดื่มชาเขียวมาเป็นระยะเวลานาน มีการดื่มชาเขียวกันในทุกครัวเรือน การตลาดของ
ชาจึงกว๎างกวําประเทศไทยมาก 
 3. การเก็บเกี่ยวชาที่ประเทศญี่ปุุน มีการใช๎เครื่องจักรในการด าเนินการ มิใด๎ใช๎แรงงานคนใน
การด าเนินการ ซึ่งเป็นที่นําสนใจที่จะน ามาใช๎ในประเทศไทย เนื่องจากไรํชาแตํละแหํงมีขนาดใหญํ  
 4. ขั้นตอนในการผลิตและควบคุมคุณภาพ มีการใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีห๎องเย็นขนาด -25 
องศาเซลเซียส มีเครื่องมือในการจ าแนกสีของชา ซึ่งนําสนใจน ามาใช๎ในประเทศไทย  
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 5. ผลิตภัณฑ์ชาที่กลุํมเกษตรกรของประเทศญี่ปุุนผลิต ไมํได๎มีแตํเฉพาะชา แตํมีผลิตภัณฑ์
ตํางๆ ที่ท าจากชาไมํวําจะเป็นสบูํ เครื่องส าอาง เครื่องปรุงรสตํางๆ ซึ่งเป็นลักษณะเดํนของการแปรรูป
ของผลิตภัณฑ์สินค๎าจากประเทศญี่ปุุนทุกชนิด ซึ่งหากกลุํมเกษตรกรของประเทศไทยน าวิธีการนี้ไปใช๎ 
โดยได๎รับการสนับสนุนจากราชการ จะท าให๎สามารถขยายชํองทางการตลาดได๎มากข้ึน 
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ส่วนที่ 7 

 

 

แนวทางการพัฒนากระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร 
การศึกษาวิเคราะห์จากกรณีศึกษาโรงผลิตเหล้าสาเก (Minematsu Sake Brewery) 

 
7.1  ข้อมูลพื้นฐาน 
 สาเก เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศญี่ปุุนที่ได๎รับความนิยมสูงสุด ทั้งในประเทศ และ
ตํางประเทศ ชาวญี่ปุุนเรียกสาเกวํา “Seishu” เป็นสาเกญี่ปุุนที่ท าจากข๎าวจ๎าว หัวใจหลักในการท า
เหล๎าสาเกของญี่ปุุน คือ การหมัก และกระบวนการเปลี่ยนแปูงเป็นน้ าตาล ซึ่งกระบวนการหมักสา เก
ญี่ปุุนตํางจากการหมักแอลกอฮอล์อ่ืน คือ การใช๎ข๎าวหุงสุกมาท าการหมัก ท าให๎เกิดกระบวนการหมัก
และกระบวนการเปลี่ยนแปูงเป็นน้ าตาลไปพร๎อม ๆ กัน  

สาเกญี่ปุุนสามารถแบํงออกเป็น 8 ประเภทหลัก ๆ ด๎วยกัน ขึ้นอยูํกับวัตถุดิบและขั้นตอนใน
การท า โดยหลัก ๆ คือ เรื่องของสํวนผสมและการขัดสีข๎าว เชํน Junmai – shu มีการขัดสีข๎าวน๎อย 
ท าให๎ได๎รสชาติของข๎าวชัดเจน ทั้งนี้ สาเกท้ัง 8 ประเภท จะมีจุดที่เหมือนกัน คือ จะใช๎ข๎าวในการผลิต
ไมํต่ ากวํา 15% ซึ่งข๎าวที่น ามาใช๎ในการผลิตมี 2 ชนิด คือ Kouji Mai และ Kake Mai แตํสํวนมากจะ
นิยมใช๎ Kouji Mai มากกวํา 

สาเกญี่ปุุนสามารถดื่มได๎ทั้งแบบร๎อนและแบบเย็น แล๎วแตํชนิดของสาเกนั้น ๆ อีกทั้งสาเก
ญี่ปุุนสามารถน ามาใช๎ในการประกอบอาหารได๎ด๎วย ซึ่งสํวนใหญํนั้นมักจะน ามาใช๎ในการดับกลิ่นไมํพึง
ประสงค์ของปลา นอกจากนั้นตะกอนของข๎าวที่หลงเหลือจากกระบวนการท าสาเก เรียกวํา Kasu 
สามารถน ามาใช๎ประโยชน์ได๎อีกหลาย เชํน น ามาท าซุป ที่เรียกวํา Kasujiru เป็นต๎น  



64 
 

 
 

 
เมือง KASHIMA  
 เมืองคาชิมะในจังหวัดซากะเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ชั้นน าของเหล๎าสาเก (ไวน์ข๎าวญี่ปุุน) ในคิวชู คาชิ
มะถูกล๎อมรอบด๎วยทิวเขาที่ผลิตน้ าฤดูใบไม๎ผลิที่เนียนและใสและคุณภาพของข๎าวที่ปลูกในพ้ืนที่ก็มี
คุณภาพสูงมาก ตั้งแตํสมัยเอโดะซึ่งเป็นประเพณีการผลิตเหล๎าสาเกในคาชิมะกินเวลาจนถึงปัจจุบัน 
ปัจจุบันมีโรงกลั่นหกแหํงในคาชิมะซึ่งชงสาเกรสเลิศ 
 โรงเหล๎าสาเกนี้เปิดขึ้นในชํวงต๎นศตวรรษ ที่ 20 จากครอบครัวเป็นผู๎ขนสํงสินค๎ากํอนที่จะผลิต
สาเก ซึ่งบางทีอาจได๎รับแรงบันดาลใจจาก สาเก Kashima จากที่พวกเขาขนสํงบนเรือบรรพบุรุษ คือ
ปูุของผู๎ผลิตในรุํนปัจจุบันได๎เริ่มท าธุรกิจครอบครัวในการผลิตสาเก เครือญาติรุํนที่สามที่ผลิตสาเกที่
ได๎รับรางวัล“Kikuosho” หลังจากรุํนที่สองที่ชื่นชอบในดื่ม Shogi มากกวําการรับประทานอาหาร 
ดังนั้นจึงได๎ตั้งชื่อสาเกของพวกเขาตามภูมิภาควํา “HizenHamashuku” แสดงให๎เห็นถึง
ความสามารถในการผลิตสาเกให๎เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ตํางๆ 

ในระยะตํอมาโรงผลิตเหล๎าสาเกได๎รับการปรับปรุงใหมํให๎กับนักทํองเที่ยวและประธานบริษัท
แหํงโรงกลั่นมีความยินดีที่จะอธิบายให๎ทราบถึงประวัติของการผลิตเหล๎าสาเกและคาชิมะ โดยการจัด
ให๎มีการเลือกชนิดประเภทสาเกหลากหลายตั้งแตํโซชูจนถึงสาเกที่มีรสหวานซึ่งสามารถเป็นของที่
ระลึกส าหรับคนพิเศษได๎จากที่นี่ 
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โรงสาเกให๎บริการให๎กับนักทํองเที่ยวทัวร์และมีบริการชิมฟรี รวมทั้งมีแกลเลอรี่ที่
ประกอบด๎วยคอลเล็กชั่นเฟอร์นิเจอร์ย๎อนยุคและสิ่งของตํางๆของประธานบริษัท 

 
 

รูปถํายขณะไปเยี่ยมชมเฟอร์นิเจอร์ย๎อนยุคและสิ่งของตําง ๆ ของประธานบริษัท 
 

 ลักษณะโรงเบียร์ในบริเวณใกล๎เคียงยังมีบริการน าเที่ยวโรงเบียร์อ่ืน ๆ และมักจะมีความ
รํวมมือกันในการจัดกิจกรรมรํวมกันทุกปีในฤดูใบไม๎รํวงเชํนการเปรียบเทียบรสชาติ 
 ปรัชญาองค์กรของคือ "ประเพณีและความท๎าทาย" ได๎ใช๎วิธีการผลิตสาเกแบบดั้งเดิมอยําง
ตํอเนื่อง แตํในเวลาเดียวกันมักจะมีการพัฒนาเพ่ือปรับตัวเข๎ากับการเปลี่ยนแปลงรสนิยมและความ
ต๎องการ รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพของสาเกอยํางตํอเนื่องเพ่ือบรรลุเปูาหมายคือการท าให๎ผู๎ดื่มมี
ความสุข 
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 การผลิตสาเกมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการผลิตเหล๎าสาเกประมาณ 15 ปีที่แล๎วเราเริ่ม
ผลิตโชชูซึ่งได๎รับความนิยมเพ่ิมขึ้นเราผลิตมันฝรั่งข๎าวสาลีและโชชูที่ได๎รับรางวัล Monde Selection 
หลายครั้ง 
 

 
 

 รสชาติและคุณภาพของเหล๎าสาเกขึ้นอยูํกับคุณภาพของข๎าวและน้ าที่ใช๎ข๎าวที่เราใช๎นั้นมาจาก
เกษตรกรที่ได๎รับการคัดเลือกในจังหวัด Saga พันธุ์หลักท่ีใช๎คือ Reiho และ Yamadanishiki เราใช๎น้ า
ที่ได๎มาโดยตรงจากภูเขาทาราและตรวจสอบอยํางรอบคอบกํอนน าไปใช๎ 
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 นี่คือวิธีที่เราท าตามประเพณีและความท๎าทายเราพยายามอยํางดีที่สุดเพ่ือให๎ได๎ผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุดเพื่อให๎แนํใจวําทุกคนที่ดื่มสาเกหรือโซชูของเราได๎รับความพึงพอใจจากประสบการณ์นี้ 
 

 
 
โรงผลิตเหล๎าสาเกในชุมชนหมูํบ๎านฮามามาชิ จังหวัดซากะ เป็นผลิตภัณฑ์๓มิปัญญาชาวบ๎าน

ในชุมชน ซึ่งด าเนินการสืบตํอกันมากวํา 105 ปี เป็นการสืบทอดที่มีคุณคําทางสังคมและเศรษฐกิจ ใน
การผลิตสาเกในชุมชน หากบ๎านหลังใดมีการผลิตสาเกจะมีสัญลักษณ์เป็นลูกกลม ๆ ท าด๎วยใบสนห๎อย
ไว๎หน๎าบ๎าน และเมื่อถึงฤดูกาลผลิตในแตํละปีเพ่ิมขึ้น หรือมีสาเกใหมํ ๆ จะมีสัญลักษณ์ลูกกลม ๆ สี
เขียวห๎อยไว๎ ซึ่งการท าสาเกในแตํละปี จะเริ่มท าตั้งแตํเดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม ของปีตํอไป 
ส าหรับสาเกในชุมชนแหํงนี้มีการท ากันหลายครัวเรือนตลอดเส๎นทางในชุมชน เป็นชุมชนส าหรับ
นักทํองเที่ยวได๎มาเที่ยว ชม ช็อป ชิม 

สาเก เป็นเหล๎าที่ท าจากข๎าวเจ๎า ซึ่งภายในพ้ืนที่ใช๎ข๎าวที่ผลิตสาเกเฉพาะเทํานั้น มิใชํจะ
สามารถใช๎ข๎าวทุกชนิดมาผลิตสาเกได๎  
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สัญลักษณ์ ใบสนสีเขียวแสดงถึง สาเกผลิตใหมํแตํละปี       สัญลักษณ์ ใบสนสีน้ าตาลแสดงถึง สาเกผลิตมาแล๎ว 
 
ขั้นตอนการผลิตสาเก สามารถจ าแนกได๎โดยสังเขป ดังนี้ 

1. น าข๎าวสารที่ซื้อมาจากสหกรณ์การเกษตร (JA)  
2. นึ่งให๎สุก 
3. ผสมเชื้อหมัก 
4. น าเชื้อหมักมาผสมกับข๎าวที่นึ่งไว๎ และผสมน้ า 
5. หมักไว๎ในถัง ทิ้งไว๎ 3 เดือน 
6. น าน้ าหมักมากลั่นเป็นสาเก และบรรจุเพื่อสํงขายตลาดตํอไป 
การท าสาเกให๎มีคุณภาพ จะต๎องมีการคัดเกรดเมล็ดข๎าวที่มีคุณภาพ ซึ่งเมล็ดข๎าวที่เหลือจะ

น าไปท าเป็นข๎าวเกรียบและตะกอนที่เหลือจากกการหมักสามารถน าไปท าซุปในการประกอบอาหารได๎ 
ในสํวนของการตลาดนั้น เมื่อเริ่มผลิต บรรจุหีบหํอเสร็จสิ้นแล๎ว ก็จะสํงให๎เอเยํนเพ่ือการ

จ าหนํายและแสดงให๎กับผู๎ที่มาเยี่ยมชมได๎ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งสมาคมการผลิตสาเกและมีการจัด
ประกวดผลิตภัณฑ์สินค๎าสาเกที่มีรสชาติที่ดีที่สุดขึ้นในแตํละปี เปูนเทศกาลที่คัดสรรสุดยอดสาเกของ
โรงงานผลิตสาเก ในเรื่องของการมีสํวนรํวมกับรัฐบาล โรงงานผลิตสาเกได๎มีการจํายภาษีให๎กับรัฐบาล 
เป็นภาษีเงินได๎จาการจ าหนํายผลิตภัณฑ์ ส าหรับสาเกที่ได๎รับรางวัล โรงงานที่ได๎รับรางวัลจะไปรํวม
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ถํายทอดเทคนิคการผลิตให๎ผู๎อ่ืนได๎เรียนรู๎ เพ่ือน าไปผสมกับของตนเองอีกด๎วย ซึ่งส าหรับสูตรการผลิต
ตําง ๆ ก็ยังเก็บเป็นความลับของโรงงานเชํนเดิม เพียงแคํบอกเทคนิคทั่วไปที่สามารถบอกได๎เทํานั้น 
สาเกที่มีคุณภาพจะต๎องเก็บไว๎ที่อุณหภูมิ 10 องศา เทํานั้นถึงจะมีประสิทธิภาพดี 
การเดินทางโรงผลิตเหล้าสาเก (Minematsu Sake Brewery) 
 หากเดินทามาจากเมืองคาโงชิมะหน๎าสถานี JR Hizenhama จะมี Kagoshima Bus Center 
สามารถขึ้นรถบัสได๎ จากศูนย์กลางรถบัสใช๎เวลาประมาณ 10 นาที จากสนามบิน AriakeSaga 
สามารถใช๎บริการแท็กซี่ลีมูซีนจากสนามบินคุณเดินทางใช๎เวลาประมาณ 50 นาที ถ๎าเดินทางมาจาก
นางาซากิวิธีที่สะดวกที่สุดคือรถไฟดํวน JR จากสถานี JR Nagasaki ไปยังสถานี JR Hizen Kashima 
ซึ่งใช๎เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที 
 

 
 

 
 
7.2  สิ่งท่ีค้นพบ 
 1. การผลิตสินค๎าท่ีเป็นภูมิปัญญา โดยน าวัตถุของท๎องถิ่นมาใช๎กับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่
มีอยูํเป็นทุน ซึ่งจะผลิตตามฤดูกาล 
 2. การด าเนินกิจกรรมการผลิตของชุมชน / บุคคล เป็นผู๎ด าเนินการเองรัฐเป็นเพียงผู๎ดูแล
หํางๆ ในบทบาทของการสนับสนุนในแตํละกิจกรรม 
 3. กลุํมชาวบ๎านผลิตสาเก มีความรํวมมือ รํวมใจในการผลิตสาเก 
 4. มีการใช๎วัตถุดิบที่หลากหลายในการผลิตเหล๎าสาเก ท าให๎จ านวนและประเภทสาเกมีความ
หลากหลายเชํนกัน ท าให๎เพิ่มชํองทางในการเพ่ิมรายได ๎
 5. จากการสังเกต มีใช๎ระบบการตลาดท๎องถิ่นเชิงทํองเที่ยว นอกจากมาซื้อผลิตภัณฑ์เหล๎า
สาเกแล๎ว ยังมีกลยุทธ์ดึงดูดให๎เกิดการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมรายได๎ด๎านกิจกรรมตํอเนื่อง
อ่ืนๆให๎กับท๎องถิ่น 
 6. มีการประกวดแขํงขันรสชาติเหล๎าสาเก ในงานประเพณีท๎องถิ่นระจ าปี เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพ หากกลุํมใดได๎รับรางวัลชนะเลิศก็มีการถํายทอดความรู๎กันเองเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโดยรวม 
นอกจากนี้ ในการประกวดได๎เชิญกรรมการจากระดับประเทศหรือ จากตํางประเทศเข๎ารํวมด๎วยเพ่ือให๎
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มีการพัฒนามาตรฐานมากขึ้น .มีการสํงสาเกชั้นดีในระดับประเทศเข๎าสูํการประกวดเวทีโลกซึ่งจะ
ได๎รับรางวัลที่ 1 มาแล๎ว 
 

     
 
7.3  การน าไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
 1. การน าแนวคิดทางการตลาดไปสร๎างเสริมการผลิตสุราพื้นบ๎านของคนไทย โดยการตั้งกลุํม
หรือชุมชน ในลักษณะสินค๎า GI ซ่ึง การจดลิขสิทธิ์ในลักษณะ กระบวนการผลิต 
 2. ควรใช๎หลักการตลาดน าการผลิตประกอบกับธุรกิจตํอเนื่องเชิงทํองเที่ยวอนุรักษ์การ
ด ารงชีวิตวิถีพ้ืนบ๎าน เพ่ือเกิดรายได๎ในภาพรวมของกลุํมหรือชุมชน ซึ่งกลุํมหรือชุมชน ต๎องมีความ
สามัคคีรํวมแรงรํวมใจกันด าเนินการ อันจะน าไปสูํการรวมกลุํมการผลิตที่รวมกันเป็นบางมิติและ
เข๎มแข็งที่สามารถน าไปปรับใช๎ได๎ 
 3. การอนุรักษ์วัฒนธรรมผลิตภัณฑ์พ้ืนบ๎านโดยการน าไปสร๎างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได๎ โดยการ
ใช๎สินค๎าท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนมาเป็นจุดขาย 
 4. ภาครัฐควรต๎องมีการสนับสนุนในด๎านงบประมาณและสาธารณูปโภคภายใต๎กฎหมาย 
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
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ส่วนที่ 8 
 
 

การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (Value added) ผ่านตลาดชุมชน การศึกษาวิเคราะห์จาก
กรณีศึกษา Roadside Station 

 
8.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ประวัติการกํอตั้ง Roadside Station หรือ สถานีริมทาง ชื่อในภาษาญี่ปุุน คือ “มิจิโนะเอคิ” 
เกิดขึ้นจากการที่มีผู๎เสนอในงานประชุมเกี่ยวกับการสร๎างชุมชนเข๎มแข็ง ซึ่งจัดขึ้นที่ จังหวัดฮิโรชิมา 
ประเทศญี่ปุุน ในปี พ.ศ. 2533 วํา ไมํเพียงแตํรถไฟ หรือเครื่องบินเทํานั้น รถยนต์นําจะมีสถานี ไว๎
ส าหรับหยุดพักด๎วยเชํนกัน จากนั้นในปี พ.ศ. 2534 – 2535 ได๎มีการทดลองสร๎าง “มิจิโนะเอคิ” ขึ้น
ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดมะงูจิ จังหวัดกิฟูและจังหวัดโทะจิงิ โดยเริ่มจากการบริการห๎องน้ า (ใช๎ห๎องน้ า
เคลื่อนที่) โทรศัพท์  เครื่องดื่ม จากนั้นมีการตั้งคณะกรรมการ “มิจิโนะเอคิ” ในปี พ.ศ. 2535 และ
ก าหนดรูปแบบด าเนินการในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นปีที่มีการจัดตั้งสถานี “มิจิโนะเอคิ” อยํางเป็น
ทางการภายใต๎การดูและของกระทรวงการคมนาคม โดยมีสถานีขึ้นทะเบียนเป็น “มิจิโนะเอคิ” ครั้ง
แรก 103 สถานี 
 Roadside Station เน๎นความสะดวกสบายของผู๎ใช๎รถใช๎ถนน และขณะเดียวกันก็สร๎างความ
ตื่นตัวให๎เกิดข้ึนในพื้นท่ี โดยมีการน าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อุตสาหกรรม ของที่ระลึก ของชุมชนมา
จ าหนํายนอกจากผู๎ใช๎รถแล๎ว ยังมีชาวบ๎านในชุมชนมาใช๎บิการด๎วย 
 การจัดตั้งเป็น Roadside Station ต๎องเปิดโอกาสให๎สมาชิกทุกกลุํมในสังคมรวมถึงเด็ก สตรี 
คนชราและคนพิการ ได๎มีสํวนรํวมอยํางทั่วถึงโดยปราศจากข๎อจ ากัดใด ๆ ผํานความรํวมมือจากทุก ๆ 
ฝุายที่เกี่ยวข๎อง ไมํวําจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนในท๎องถิ่น 
โดยรวมถึงการแสดงความคิดเห็น ความเห็นพ๎องต๎องกันกับแผนการสร๎าง การพัฒนาแผนงบประมาณ
การด าเนินการ การแก๎ไขข๎อขัดแย๎งทางผลประโยชน์ระหวํางผู๎มีสํวนรํวมแตํละฝุาย รวมถึงการบริหาร
จัดการ 
 ขั้นตอนหลัก ๆ  ในการด าเนินการกํอสร๎าง Roadside Station มี 4 ขั้นตอน ได๎แกํ 
 1.  ขั้นตอนการก าหนดพื้นที่เปูาหมาย เป็นขั้นตอนของการคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสม โดยมี
ข๎อแม๎วําจะต๎องมีระยะหํางของสถานีไมํต่ ากวํา 10 เมตร แตํอาจยกเว๎นได๎หารมีรูปแบบการให๎บริการที่
แตกตํางกันออกไป รวมถึงการจัดท าแผนด าเนินการอยํางละเอียด มีข๎อมูลเกี่ยงกับรูปแบบ ผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย สาธารณูปโภคตําง ๆ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยให๎คนในท๎องถิ่นเป็นผู๎ด าเนินการ มิใชํ
เป็นลักษณะการปฏิบัติหรือสั่งงานจากบนลงลําง ทั้งนี้จะต๎องมี ผู๎ขับเคลื่อนหลัก ท าหน๎าที่
เปรียบเสมือนหัวหอกในการกระตุ๎นให๎ทุกขั้นตอนเกิดจากความรํวมมือ ระหวํางผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกฝุาย 
เพ่ือผลักดันให๎เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมา 
 2.  ขั้นตอนในการเตรียมตัว เมื่อก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายแล๎ว ผู๎ขับเคลื่อนหลักจะปรึกษาหารือ
กับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุายเพ่ือวางแผนและออกแบบขึ้นมา โดยยึดถือความสนใจและความต๎องการ
ของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกฝุายเป็นหลัก กลําวคือ คนในท๎องถิ่นต๎องมีสิทธิมีเสียงในการแสดงความ
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คิดเห็นอยํางยุติธรรม มีการสร๎างและแลกเปลี่ยนความรู๎ ความเข๎าใจซึ่งกันและกัน ผํานการจัดการ
ความรู๎ในรูปแบบตําง ๆ ซึ่งน าโดยผู๎ขับเคลื่อนหลัก และน าความเห็นเหลํานั้นมาเป็นพ้ืนฐานในการ
วางแผน และก าหนดหนํวยงานที่จะรับผิดชอบในการด าเนินการตํอไป 
 3.  ขั้นตอนในการประเมินผลกระทบ แยกออกเป็น 3 ด๎าน คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ผลกระทบด๎านสังคม  ผลกระทบด๎านการคมนาคม ซึ่งผลการประเมินไมํจ าเป็นจะต๎องเป็นผลในแงํ
บวกอยํางเดียว แตํอาจเป็นผลในแงํลบไดเชํนกัน  ดังนั้น การรวบรวมข๎อมูลโดยรับฟังความคิดเห็นของ
ทุกฝุายเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้น จึงเป็นเรืองที่หลีกเลี่ยงไมํได๎ในขั้นตอนนี้ 
 4.  ขั้นตอนในการด าเนินการ  หน๎าที่ของ Roadside Station ไมํเพียงแตํจะตอบโจทย์ด๎าน
การบริการสาธารณูปโภคเพียงอยํางเดียว แตํยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมด๎านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมอีกด๎วย ดังนั้น แม๎จะไมํมีรูปแบบการด าเนินการเป็นแบบแผนชัดเจนก็ตาม แตํการบริหาร
จัดการจะเน๎นการด าเนินการแบบภาคสํวนที่ 3 (Third-Sector Operation) หรือภาคประชาคม สิ่งที่
ส าคัญที่สุด คือ การรักษาระดับแรงจูงใจของประชาชนในท๎องถิ่นเพ่ือให๎เกิดการบริการที่นําประทับใจ 
รวมถึงการรักษาสัมพันธภาพการเป็นหุ๎นสํวนอันดีระหวํางภาครัฐและภาคประชาสังคมนั้นเอง  รวมถึง
การรักษาสัมพันธภาพการเป็นหุ๎นสํวนอันดีระหวํางภาครัฐและภาคประชาสังคมนั่นเอง แมํว๎าการ
รํวมมือกันในรูปแบบ Roadside Station จะไมํใชํความรํวมมือในระดับมหภาคเหมือนการด าเนินการ
โครงการอ่ืน ๆ แตํถือได๎วําเป็นแมํแบบของความรํวมอันสํงผลส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
ท๎องถิ่นเป็นอยํางดี 
 ในปัจจุบันสามารถแบํงรูปแบบการน าสินค๎าเข๎ามาจ าหนํายในสถานีได๎ 3 รูปแบบ คือ 
 1.  ผู๎ผลิตน าสินค๎าเข๎ามาขายเอง  สถานีมีหน๎าที่จัดสถานที่แตํเพียงอยํางเดียว แตํการบริหาร
จัดการอ่ืน ๆ เป็นหน๎าที่ของผู๎ผลิตที่จะดูแลกันเอง 
 2.  มีองค์กรเป็นผู๎ดูแลจัดการการน าสินค๎าเข๎ามาจ าหนําย ในกรณีที่มีผู๎ผลิตจ านวนมากมักใช๎
องค์กรใดองค์กรหนึ่งเข๎ามาเป็นตัวกลางระหวํางผู๎ผลิตกับสถานี ในการดูแลภาพรวมตั้งแตํการจัดซื้อ
จัดสํงและการขายสินค๎า ในกรณีนี้องค์กรจะเป็นผู๎จํายคําเชําที่ให๎กับสถานี และน าผลก าไรที่ได๎มาเป็น
ก าไรขององค์กร โดยวิธีนี้ผู๎ผลิตก็สามารถผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพได๎อยํางเต็มที่โดยไมํต๎องกังวลกับเรื่อง
อ่ืนและท าให๎รูปแบบการด าเนินธุรกิจสามารถท าได๎ในวงกว๎าง แตํอาจท าให๎เกิดปัญหาตามมา คือ 
ความสัมพันธ์ระหวํางสถานีกับผู๎ผลิตอาจมีน๎อยลง 
 3.  สถานีเป็นผู๎ดูแลจัดการการน าสินค๎าเข๎ามาจ าหนําย สถานีไมํเพียงแตํให๎บริการด๎าน
สถานที่  แตํยังอ านวยความสะดวกด๎านการขายกับผู๎ผลิต เป็นต๎นวํา จัดท าซุ๎มเล็กๆ เพ่ือให๎งํายกับการ
ขายและการดูแลจัดการ อีกทั้งยังสามารถค๎าขายได๎ตลอดปี โดยไมํต๎องกังวลเรื่องดินฟูาอากาศ วิธีนี้
จ าเป็นต๎องมีการสื่อสารและประสานงานกันอยํางดีระหวํางสถานีกับผู๎ขาย 
 
การลงพ้ืนที่ จากการลงพ้ืนส ารวจ Roadside Station 2 สถานี  
 สถานีที่ 1. Roadside Station “โควะนาซาโต” 
 ลงพ้ืนส ารวจ Roadside Station ที่เมือง โออิตะ ชื่อ Roadside Station “โควะนาซาโต” 
ซึ่งกํอตั้งมาเม่ือ พ.ศ.2551 เป็นเวลา 10 ปี โดยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 6.25 ไรํ เป็นพ้ืนที่อาคารประมาณ 400 
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ตารางเมตร นอกนั้นเป็นที่จอกรถยนต์ สถานที่จ าหนํายของสด ซึ่งจ าหนํายโดยเกษตรกร สร๎างโดย
รัฐบาลของเมืองโออิตะ ในพ้ืนที่นาเกํา โดยมีการบริการตําง ๆ ดังนี้ 
  1.  ร๎านอาหาร 
  2.  ร๎านขายเบเกอร์รี่ 
  3.  ร๎านขายกาแฟ ไอศกรีม 
  4.  ร๎านร๎านขายของเบ็ดเตล็ด (ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ด๎านเกษตร ) 
  5.  ที่พักผํอน 
  6.  ห๎องน้ า 
  7.  สถานีเติมกระแสไฟฟูารถยนต์ 
  8.  ร๎านขายอาหารสด(อาหารทะเล) 
  9.  บริการสอบถามข๎อมูลด๎านทํองเที่ยว เมืองโออิตะ 
 ไมํต๎องเสียคําเชําร๎าน โดยเสียคําไฟฟูาเอง ผลิตภัณฑ์ที่น ามาขายสํวนใหญํมาจากสหกรณ์
การเกษตรญี่ปุุน เกษตรกรในชุมชน ผู๎ผลิตสินค๎าในชุมชน โดยไมํมีสินค๎าจากที่อ่ืนมาจ าหนําย ทั้งนี้
เพ่ือให๎เป็นเอกลักษณ์ของเมือง 
 
ข๎อมูลสินค๎าในร๎าน 
ประเภทของสินค๎า 
 ของที่ระลึกของชุมชน สินค๎าชุมชน เบเกอร์รี่ ไอศกรีม กาแฟ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในชุมชน  
เครื่องปรุงรส น้ าดื่มตําง ๆ 
ประเภทสินค๎าเกษตร 
 ด๎านพืช ประกอบด๎วย ข๎าวญี่ปุุน เครื่องเทศ กระหล่ าปลี ผักกาดขาว ผักตามฤดูกาล ขํา เห็ด 
ผลไม๎ตามฤดูกาล (ส๎ม สตรอเบอร์รี) ดอกไม๎ มันญี่ปุุน หัวหอม กระเทียม พริกแห๎ง 
 ด๎านสัตว์ เนื้อสัตว์ส าเร็จรูป ไขํไก ํ
 สินค๎าแปรรูปด๎านเกษตร 
ด๎านนอกอาคาร มีร๎านจ าหนํายต๎นไม๎ ไม๎ดอก ร๎านขายของทะเลสด (ปลาหมึก หอย ปลาฯ) และแปร
รูป โดยเป็นเกษตรกรมาจ าหนํายสินค๎าเอง 
 
8.2  ประโยชน์ที่เกิดกับชุมชน (สถานีที่ 1) 
 1.  กระตุ๎นให๎มีการน าเอาทรัพยากรที่มีอยูํในท๎องถิ่นมาแปลงใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  
น าไปสูํความรํวมมือกัน ทั้งในการขาย การผลิต การพัฒนาสินค๎าให๎มีคุณภาพสูงขึ้น ท าให๎เกิดองค์กร
ในชุมชน รวมถึงศักยภาพในการบริหารธุรกิจของชาวบ๎าน  สํงผลให๎ชาวบ๎านเล็งเห็นถึงข๎อดี เสนํห์ 
ของท๎องถิ่นตนเอง และเกิดความต๎องการที่จะพัฒนาชุมชนให๎ดียิ่งขึ้น 
 2. สร๎างก าลังใจและความตื่นตัวให๎กับชาวบ๎าน และสร๎างอ านาจให๎กับผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม 
โดยเฉพาะกลุํมสตรีและกลุํมผู๎สูงอายุ โดยประสบความส าเร็จในการสนับสนุนกลุํมสตรีและผู๎สูงอายุให๎
มีสํวนรํวมในกิจกรรมของชุมชนและมีรายได๎เลี้ยงตนเอง  
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8.3  การน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย (สถานีที่ 1) 
 1.  ต๎องผลักดันให๎ชุมชนสามารถในการด าเนินการด๎วยตนเอง โดยทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม 
แล๎วจึงจัดสร๎างสถานที่เชํนนี้ โดย อปท.ในพ้ืนที่ให๎งบประมาณสนับสนุน โดยการสร๎างนั้น ต๎องให๎
ชุมชนมีสํวนรํวมตลอดทุกข้ันตอน 
 2.  ชุมชนต๎องผลิตสิ่งของ ผลิตภัณฑ์ตําง ๆให๎มีเอกลักษณ์ของชุมชน โดยชํวยกันผลิต ไมํใช๎
แยํงกันผลิต  และต๎องมีการพัฒนาตํอยอดตลอดไป 
 3.  ต๎องสร๎างนักบริหารให๎เป็นมืออาชีพ  โดยเป็นบุคลากรในชุมชนนั้นๆ เพื่อจะได๎ทราบความ
เป็นมา และความเป็นอยูํของชุมชนกํอน จึงมาพัฒนาชุมชนตนเอง 
 4.  บรรจุภัณฑ์ตําง ๆ เราต๎องปรับปรุงให๎มีความนําสนใจ สวยงาม และคงเอกลักษณ์ของ
ชุมชน เพื่อดึงดูดสายตา และกระตุ๎นการจับจํายของผู๎มาใช๎บริการ 
 

 
 

 

จุดที่ 1  สถานีริมทาง  ในเมือง 
โออิตะ 

 

 
 

บริการเติม
กระแส 

ไฟฟูาของ
รถยนต์ 

 

ร๎าน 
อาหาร

ใน
สถานี
ริมทาง 

 

 

ร๎านขายกาแฟ ในสถานีบริการ 
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ที่พักภายในสถานีบริการมีเครื่องให๎ความ
อบอุํนพร๎อมสรรพ 

 

 
 

 
สินค้าของชุมชน    

 
 

 
 

 
 

 
 

    
สินค้าด้านเกษตร    
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สินค้าภายนอกอาคาร    
 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
สถานีที่ 2. Roadside Station “Harazuru Farm Station Basaro Rest Area” 
 ลงพ้ืนส ารวจ Roadside Station ที่เมืองอาซากุระ จังหวัดฟูกูโอกะ ชื่อ Harazuru Farm 
Station Basaro Rest Area ซึ่งกํอตั้งมาเมื่อ พ.ศ. 2539 เป็นเวลา 23 ปี โดยมีพ้ืนที่อาคาร 741.59 
ตารางเมตร การลงทุน 3 หนํวยงาน รัฐบาลของเมืองอาซากุระ จังหวัดฟูกูโอกะ ลงทุน 20 ล๎านเยน JA 
ลงทุน 6 ล๎านเยน สหกรณ์ปุาไม๎ สหกรณ์ในท๎องถิ่น ลงทุน 4 ล๎านเยน มีสมาชิกแรกตั้ง 699 คน 
ปัจจุบัน 611 คน ลดลงเนื่องจาก สมาชิกอายุมากขึ้นเลิกท าการเกษตร สมาชิกสํวนใหญํเป็นเกษตรกร 
ผู๎ผลิตสินค๎าแปรรูป ขนม ของฝาก ของที่ละลึก พ้ืนที่ของรัฐ รัฐลงทุนกํอสร๎างให๎ โดยจัดจ าหนําย
ผลผลิตทางการเกษตร ผัก ผลไม๎  สินค๎าขายดี ตามชํวงฤดูกาล ผลไม๎จะขายดี พืชผักจะมีขายทั้งปี 
การรับเกษตรกรเป็นสมาชิก เกษตรกรต๎องยื่นเอกสาร สมัครเข๎าเป็นสมาชิก เจ๎าหน๎าที่ของสถานี จะ
ตรวจสอบ มีการผลิตจริง ตรวจสอบคุณภาพสินค๎า ต๎องได๎มาตรฐาน มีเจ๎าหน๎าที่แนะน า สมาชิกต๎อง
เสียคําบ ารุงปีละ 1000 เยน  

การบริหารจัดการ จ านวนเกษตรกรที่ขายสินค๎าเกษตรกรจะหมุนเวียน สินค๎าการเกษตรมา
จ าหนําย ประมาณ วันละ 100 คน ราคาสินค๎าโดยเกษตรกรจะเป็นคนตั้งราคาสินค๎าเอง แพ็คสินค๎า
เอง แตํถ๎าไมํรู๎จะตั้งราคาเทําไร เจ๎าหน๎าที่จะให๎ค าแนะน า ทางสถานี หักคําใช๎จําย 17% ถ๎าสินค๎าขาย
ไมํหมด เจ๎าหน๎าที่จากสถานี จะแจ๎ง SMS ให๎เกษตรกรมารับสินค๎าคืน อายุสินค๎าของสด 1-2 วัน จะ
จํายเงินให๎เกษตรกรทุกวันที่ 10 ของเดือน สินค๎าสํวนใหญํ เป็น ผัก ผลไม๎ ขนม มาจากสมาชิก JA 
ของเอกชนมีบ๎าง เชํน นม มีการแลกเปลี่ยนสินค๎าระหวํางสถานี. ยอดจ าหนํายเฉลี่ย 2 -2.5 ล๎านเยน 
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ตํอวัน  พนักงาน 40 คน ชํวงนี้ยอดขายลดลงเนื่องจากมีคูํแขํง 4 แหํง ของเอกชนของรัฐ มีก าไรมีการ
เฉลี่ยคืน ปีนี้ไมํมีก าไร แตํจะคืนให๎เกษตรกรร๎อยละ 0.02%nเพ่ือเป็นแรงจูงใจ จะมีการจัดกิจกรรม 
ในชํวงเทศกาลตํางๆ เชํน เทศกาลดอกไม๎บาน ชํวงผลไม๎ เพื่อเรียกลูกค๎า 

การให๎บริการ หีบหํอ สํงพัสดุ. โดยเป็นการ ให๎ใช๎พื้นที่ จํายคําเชําตามยอดคําขนสํง ประมาณ
ชิ้นละ 350 เยน ขึ้นกับระยะทาง จะบวกเข๎าไปในราคาขนสํง  
 

บริการของสถานี   
1. อาคารจ าหนํายผลผลิตการเกษตร  
2. บริการห๎องน้ า  
3. ด๎านนอกจุดจ าหนํายต๎นไม๎  
4. จุดให๎บริการนักทํองเที่ยว  
5. ลานจอดรถ  
6. จุดบริการหีบหํอ สํงพัสดุ 

 
ข๎อมูลสินค๎าในร๎าน ตามประเภทของสินค๎า 
ประเภทสินค๎าเกษตร ผลไม๎ เชํน ลูกพลับ สตรอเบอร์รี่ ส๎ม ผักสดตํางๆ เชํน ผักกาดขาว 

ต๎นหอม เห็ด กระหล่ าปลี ของทะเล เนื้อ หมู ไขํ  
สินค๎าแปรรูปด๎านเกษตร ผักผลไม๎แปรรูป ของทะเลแปรรูป มันญี่ปุุนเผา ข๎าวญี่ปุุน ขนม เบ

เกอรี่ สาเก  
ของฝากของที่ระลึก เชํน งานไม๎  
ดอกไม ๎เชํน กล๎วยไม๎  
ด๎านนอกอาคาร มีร๎านจ าหนํายต๎นไม๎ ไม๎ดอก ตู๎กดเครื่องดื่ม  

 
8.4  ประโยชน์ที่เกิดกับชุมชน (สถานีที่ 2) 

1. เกษตรกรผู๎ผลิต พืช ผัก ผลไม๎ มีสถานที่จ าหนํายผลผลิตสูผู๎บริโภคโดยตรง โดยเกษตรกร
สามารถตั้งราคาขายเอง และได๎เกิดการเรียนรู๎ การตลาด สามารถวางแผนเอง ตัดสินใจเองวําควรผลิต
อะไร ปริมาณเทําไร ทางสถานีไมํมีการก าหนด สินค๎าเหลือเกษตรกรต๎องรับผิดชอบเอง ทางสถานี 
ควบคุมเรื่องคุณภาพสินค๎า ชํวยเหลือแนะน าเกษตรกร  

2. พนักงานขายสํวนใหญํเป็นลูกหลานเกษตรกร สร๎างงานในชุมชน ให๎เรียนรู๎การบริหาร
จัดการผลผลิต  

3. เป็นกิจการรัฐรํวมลงทุนกับ สหกรณ์ JA และสหกรณ์ในท๎องถิ่น เกิดการมีสํวนรํวมภาค
ประชาชน  

4. ผู๎บริโภคได๎บริโภค ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรโดยตรง ใหมํ สด มีคุณภาพ ชํวยเหลือชุมชน  
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8.5  การน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย (สถานีที่ 2) 
1. นโยบายภาครัฐ ต๎องมีนโยบาย และแก๎กฎหมายให๎เอ้ือตํอการด าเนินการ Roadside 

Station ให๎ภาครัฐสามารถสนับสนุนงบประมาณ ในรูปสิ่งกํอสร๎าง เงินอุดหนุน ให๎กับสหกรณ์ เอกชน  
2. รัฐ สนับสนุน ภาคสหกรณ์ ที่มีปั๊มน้ ามัน หรือปั๊มเอกชน รํวมลงทุน ภาครัฐภาคเอกชน 

ภาคประชาชน ในรูปสหกรณ์ ด าเนินการตามแนวทาง Roadside Station ของประเทศญี่ปุุน 
 
จุดที่ 2  สถานีริมทางในเมืองอาซากุระ จังหวัด ฟูกูโอกะ 
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สินค้าการเกษตร 

 
 

สินค้าแปรรูป  
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ส่วนที่ 9 
 
 

การสร้างคุณค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (Value Creation) ผ่านการท่องเที่ยว 
การศึกษาวิเคราะห์จากกรณีศึกษาหมู่บ้านท่องเที่ยวยูฟูอิน 

 
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 ประวัติของหมู่บ้าน 

Yufuin เป็นเมืองชนบทเล็กๆ อยูํในจังหวัดโออิตะในภูมิภาคคิวชู มีชื่อเสียงอยํางมากในเรื่อง
ของธรรมชาติที่แสนจะสวยงามเพราะมีภูเขาใหญํอยําง ภูเขายูฟุ ตั้งเดํนเป็นสงําอยูํกลางเมืองและโอบ
ล๎อมเมืองแหํงนี้เอาไว๎ด๎วยธรรมชาติแหํงขุนเขาและสายน้ าที่มีทั้งที่เป็นล าธารและบํอน้ าพุร๎อนหลาย
แหํงด๎วยกัน ท าให๎บรรยากาศโดยรวมของเมืองนี้นําทํองเที่ยวเป็นอยํางมาก และได๎รับความสนใจจาก
บรรดานักทํองเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นจ านวนมาก โดยเฉพาะนักทํองเที่ยวชาวไทยที่ติดใจมนต์เสนํห์แหํง
ขุนเขาและสายน้ า 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ทิศเหนือติดกับเมือง Usa และ Beppu ทิศใต๎ติดกับเมือง Takeda ทิศตะวันออกติดกับเมือง

Oita และทิศตะวันตกติดกับเมือง Kusu (Kusu - machi และ Kokonoe - machi)  มีความยาวจาก
ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 24.7 km. ทิศเหนือจรดทิศใต๎ 23.4 km. พ้ืนที่โดยรวม 319.32 ตาราง
กิโลเมตร มีภูเขา Yufudake และ Kurodake ที่มีความสูง 1,000 เมตร และมีพ้ืนที่ครอบคลุมจากทาง
ทิศเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎  

บริเวณเชิงเขายูฟุตูเค มีลุํมน้ ายูฟอิูนมีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 450 เมตร และยัง
มีแหลํงน้ าอีกหลายสายทีไ่หลมาจากภูเขานี ้แล๎วมาบรรจบกันเป็นแมํน้ าโออิตะ ซึ่งจะไหลจาก 
ทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกของเมืองยูฟูอิน 

สภาพภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศของเมือง Yufuin สามารถแบํงออกเป็นสองประเภท ดังนี้ 
1. พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกและทางทิศเหนือของลุํมน้ า Yufuin อุณหภูมิต่ าสุดจะต่ ากวําจุด

เยือกแข็งและหิมะในชํวงฤดูหนาว  
2. พ้ืนที่ตอนกลางและตะวันตก จะมีสภาพอากาศ Setouchi คือ อากาศอบอํุนและมีฝน   

เล็กน๎อย 
ธุรกิจของเมือง ยูฟูอิน 
1. ธุรกิจการเกษตรและปุาไม๎ ผัก พืชผล ข๎าว และผลไม๎ มีความเจริญรุํงเรือง แตํฟาร์มและ

เกษตรกรมีจ านวนลดลง  
2. ด๎านอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบจากการขยายตัวของผู๎ประกอบการสํงผลให๎จ านวนการ

จัดสํงผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
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3. ด๎านการค๎าขายจ านวนร๎านค๎าลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมทาง
สังคมและความก๎าวหน๎าของร๎านค๎าขนาดใหญํ ขณะเดียวกันการจัดตั้งและความก๎าวหน๎าของร๎านค๎า
ใหมทํีม่ีความโดดเดํนและมีการจัดตั้งฐานการค๎าใหมํก็มีผลกระทบเชํนกัน  

4. ด๎านการทํองเที่ยวมีน้ าพุร๎อนและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เพราะมนีักทํองเที่ยวจ านวนมาก 
 หมูํบ๎านดอกไม๎ หรือ ยูฟุอิน ฟลอร์รัล วิลเลค (Yufuin Floral Village) เป็นหมูํบ๎านจ าลอง
สไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ ลักษณะของบ๎านจะเป็นบ๎านที่สร๎างจากอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงราย
อยูํบนถนนสายเล็ก ๆ ที่ประดับไปด๎วยดอกไม๎นานาชนิดตามฤดูกาล ซึ่งถือเป็นไฮไลท์แหํงหนึ่งประจ า
เมืองยูฟูอิน ได๎รับความนิยมจากนักทํองเที่ยวเป็นอยํางมาก เหมาะแกํการเดินเลํนและถํายรูปเพราะให๎
บรรยากาศแบบสบายๆ 
 ประเภทของร้านค้า 
 ร๎านอาหาร ร๎านขายของที่ระลึก ของเลํน ของสะสมทั้งญี่ปุุนและตํางประเทศ ของส าหรับ
ตกแตํงห๎อง งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ เครื่องประดับ เครื่องส าอาง และน้ าหอม แตํละร๎านตกแตํง
ภายในได๎ดูดี เพ่ือดึงดูดให๎คนเข๎ามาเลือกซ้ือสินค๎า ตัวอยํางของที่ระลึก 
 

 
 

 

 
 

 

กิจกรรมในหมู่บ้าน 
 -  กิจกรรมการท าตะเกียบ ซ่ึงขาดไมํได๎ส าหรับอาหารญี่ปุุน 
 -  กิจกรรมการแชํออนเซ็น ชํวยฟื้นฟูและผํอนคลาย 
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 -  กิจกรรมรถม๎าของเมืองยูฟูอิน ที่จะพาเที่ยวรอบๆ เมืองพร๎อมกับชมทัศนียภาพของชนบท
ที่เงียบสงบ และสัมผัสได๎ถึงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะใช๎เวลาประมาณ 50 นาที ในการเดินทาง
รอบในแบบคอร์ส ระยะทางประมาณ  4 กิโลเมตร 
 -  กิจกรรมรถลากยานพาหนะที่ใช๎พลังของมนุษย์ ในการดึงรถมีล๎อติดอยูํกับเก๎าอ้ี ซึ่งจะเร็ว
กวําการเดิน แตํช๎ากวําการปั่นจักรยาน นั่งสบาย และสามารถจอดเพ่ือลงเดินเลํนในขณะที่ผํานรอบ
ภูเขายูฟูได๎ 
 -  กิจกรรมเก็บลูกแพร์ สามารถเก็บและชิมลูกแพร์ชั้นเยี่ยมและทํองเที่ยวไปในสวนลูกแพร์ 
ซึ่งกิจกรรมจะเกิดขึ้นในชํวงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน และยังสามารถซื้อลูกแพร์สดได๎อีกด๎วย 
 -  ยูกาวะ จอร์ช แคนยอน  เป็นจุดชมวิวของยูฟูกาวะที่ไหลผํานยูฟูและสึรุมิดาเคะ หน๎าผาที่
มีความสูง 15 – 60 เมตร ยาวประมาณ 12 กม. มีน้ าตกมากมายกวํา 40 สายที่ไหลลงบนผิวหิน ถือ
เป็นศิลปะที่ยอดเยี่ยมและเป็นธรรมชาติ พ้ืนทีโ่ดยรอบที่ดูเงียบสงบ ถูกเรียกวํา (โอเรียนทัลชิโระ)  
 

        
 

 ผลผลิตทางการเกษตร 
 -  ผลิตภัณฑ์จากลูกแพร์ / ลูกแพร์ 
 -  มะเขือยาว ซึ่งมหีลายสายพันธุ์ 
 -  สตรอเบอร์รี่ 
 -  มะเขือเทศ 
 -  ผักขม 
 -  ยูซุ 
 -  บูลเบอร์รี่ 
 
9.2  สิ่งท่ีค้นพบ 

ญี่ปุุนได๎รับความยอมรับวําเป็นอีกหนึ่งประเทศต๎นแบบในเรื่องของ Precision Agriculture 
เมื่อค๎นดูค าๆ นี้ ก็พบวําแวดวงเกษตรไทยมันเรียกวํา การท าเกษตรกรรมความแมํนย าสูง หรือเกษตร
อัจฉริยะ หมายถึง มีการบริหารจัดการผืนดินไรํนา ตลอดจนฟาร์มเกษตร ด๎วยเทคโนโลยีที่ก๎าวหน๎า 
ทั้งนี้สิ่งที่มุํงเน๎นก็คือ ความแมํนย าและความเหมาะสม เชํน ชนิดของพืชที่ปลูก สัตว์ที่จะเลี้ยงต๎องให๎มี
ความสอดคล๎องกับสภาพของพ้ืนที่โดยรวม หรือการหวํานเมล็ดพืช และการให๎ปุ๋ยแตํละทีก็ต๎อง
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ค านึงถึงสภาพของดินบริเวณนั้น เป็นต๎น การท าเกษตรในทุกๆ กระบวนการจะถูกกฎเรื่องความ
แมํนย าครอบคลุมอยํางรอบด๎านวํากันวํา เกษตรกรรมอัจฉริยะหรือเกษตรแมํนย านั้น เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม และน าไปสูํความยั่งยืนเพราะข๎อมูลที่เกิดจากเทคโนโลยีที่ชํวยวัดอุณหภูมิ ความชื้นใน
อากาศ ความชื้นในดินทั้งยังชํวยหาแรํธาตุในดิน ฯลฯ ชํวยท าให๎เกิดบริหารจัดการที่ดี ชาวนาจะรู๎วํา
ควรรดน้ าหรือให๎ปุ๋ยในปริมาณเทําไหรํ  จึงท าให๎ไมํเกิดความสูญเสียทรัพยากรโดยไมํจ าเป็นและลด
การท าให๎สภาพแวดล๎อมนั้นเสื่อมโทรมลงอยํางไรก็ดี หากเทคโนโลยีจะดีเพียงไรแตํถ๎าผู๎ใช๎หรือชาวนา
ใช๎ไมํได๎หรือใช๎ไมํเป็น มันก็คงเป็นเพียงสิ่งของที่ไร๎คํา คงเหมือนค าถามโลกแตกที่วําไกํกับไขํอะไรเกิด
กํอนกัน อะไรส าคัญกวํากันอยํางไรก็ดีชาวนาญี่ปุุนนั้นมีความรู๎ มีความทันสมัย ไฮเทคซึ่งทั้ง 100 
เปอร์เซ็นต์ พวกเขาคือ “ชาวนาอินเตอร์เน็ต” เกษตรกรญี่ปุุนไมํเพียงแคํท านา ท าไรํ ท าสวน ท าฟาร์ม 
เทํานั้น แตํยังท าตัวเป็นผู๎ประกอบการ ด๎วยการไปส ารวจเพ่ือให๎เข๎าใจถึงความต๎องการของผู๎บริโภคอีก
ด๎วย  ซึ่งวงจรในการท าเกษตรอัจฉริยะประกอบด๎วย ขั้นตอนตํางๆ ดังนี้  เริ่มจากขั้นตอนในการเก็บ
ข๎อมูลทั้งเรื่องดิน น้ า สภาพภูมิอากาศ  น ามาบันทึกเก็บไว๎ในฐานข๎อมูลจากนั้นก็เป็นขั้นตอนในการน า
ข๎อมูลมาท าการวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนจัดการ แล๎วไปสูํขั้นตอนปฏิบัติการตามแผนที่วางไว๎สุดท๎ายก็คือ
ขั้นตอนในการประเมินผลเพ่ือหาโอกาสความเป็นไปได๎  และน าไปสูํการปรับปรุงพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้น  
เกษตรอัจฉริยะยังชํวยลดความ “จ ากัด” ที่มีอยูํอยํางมากมายในประเทศญี่ปุุน เชํน จ านวนพ้ืนที่การ
เพาะปลูก สภาพ ดิน ฟูา อากาศแนํนอนหายนะท่ีเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติ 
 
9.3  การน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรสํวนใหญํท าอาชีพนี้มานมนานแตํเหตุอันใด
เกษตรกรไทยถึงไมํร่ ารวยเหมือนอาชีพอ่ืนๆ  กรณีศึกษาจากประเทศที่ได๎ชื่อวําเป็นต๎นแบบในการ
พัฒนาภาคเกษตรกรรมจนขึ้นชั้นระดับน าของโลกนั่นคือประเทศญี่ปุุนเขามีวิธีการบริหารจัดการ
อยํางไร เกษตรกรของเขาจึงประสบความส าเร็จเป็นกระดูกสันหลังที่เข๎มแข็งของประเทศญี่ปุุนพัฒนา
ภาคเกษตรมาอยํางตํอเนื่องจนลําสุดมาถึงอุตสาหกรรมขั้นที่ 6 ในปี 2010 คือแนวคิดในการท าให๎
เกษตรกรกลายเป็นผู๎ประกอบการด๎วยตนเองโดยชุดคิด sixth’ industrialization ด๎วยสูตร 1x2x3=6 
ประกอบด๎วย 1. ภาคเกษตร 2. การผลิตและแปรรูป 3. การตลาด เริ่มตั้งแตํการเพาะปลูกแล๎วนามา
แปรรูปสินค๎าและหาชํองทางจ าหนํายตามความต๎องการของตลาดและหากขาดขั้นตอนใดไปทุกอยําง
จะมีคําเทํากับ 0 โดยวงจรทั้งหมดจะเริ่มจากภาคเกษตรเป็นหลัก 

สาเหตุที่ท าให๎เกิดแนวคิด Sixth-Order Industry เนื่องจากปี 2003 GDP ของญี่ปุุนอยูํที่ 
154.6 ล๎านล๎านบาท  แบํงเป็นภาคอุตสาหกรรมอาหาร 25.6 ล๎านล๎านบาท ในขณะที่ภาคเกษตรมี
มูลคําเพียง 3.2 ล๎านล๎านบาท ดังนั้นแนวคิดการรวมกลุํมอุตสาหกรรมขั้นที่  6 “sixth” 
industrialization จึงเกิดขึ้น จุดประสงค์คือการเพ่ิมรายได๎ให๎กับภาคเกษตร โดยการเพ่ิมมูลคําสินค๎า
แกํเกษตร การท าประมง และการฟ้ืนฟูชนบท  โดยการยกระดับขีดความสามารถของภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมในท๎องถิ่น และยังเป็นการสร๎างโอกาสให๎กลุํมผู๎สูงอายุ  เนื่องจากประชากรภาคเกษตรใน
ญี่ปุุนประมาณ 1.8 ล๎านคน  ผู๎ที่มีอายุมากกวํา 65 ปี มีจ านวนมากถึง 60% ในขณะเดียวกัน ญี่ปุุน
บริโภคผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยตรงเพียงแคํ 20.7% ของภาครวมทั้งหมด ซึ่งมีอัตราสํวนที่น๎อยกวํา
ภาคแปรรูป (26.0%) และภาคบริการ (27.6%) ทางเกษตรนั้นยังจ ากัดเฉพาะในด๎านของภาคการผลิต
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ทางเกษตรไมํมีข๎อเกี่ยวโยงกับภาคอุตสาหกรรมและหากเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู๎บริโภคชาวญี่ปุุน
ระหวํางปี 1960 กับปี 1990 สัดสํวนตลาดของภาคเกษตร มีแนวโน๎มลดลงเป็นอยํางมาก จาก 41 % 
ในปี 1960 เหลือ 20 % ในปี 1990 แตํในทางกลับกัน ในภาคแปรรูป และการบริการมีสัดสํวนที่
เพ่ิมข้ึน การสนับสนุนจากหนํวยงานรัฐและเอกชน การรวมกลุํมของอุตสาหกรรมขั้นที่ 6 Sixth-Order 
Industry เป็นการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนที่ชนบทเพ่ือสนับสนุนภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูป และภาคการตลาดการจ าหนําย ตลอดจนการขนสํง  ท าให๎เกิดการจ๎าง
งานสร๎างรายได๎แกํชุมชน สามารถพ่ึงตนเองได๎ท าให๎เกิดเป็น “Agri-Business” ในชุมชนหนํวยงานที
สํงเสริมแนวคิดนี้คือ กระทรวงเกษตร ปุาไม๎ และประมง โดยการตั้งกองทุนพัฒนาทางการเกษตร มี
ความรํวมมือจากทั้งสถานบันการเงิน ภาคเอกชน และหนํวยงานท๎องถิ่น สนับสนุนการวางแผนของ
กลุํมในเกษตรกรกู๎ยืมเงินในการพัฒนาด๎านการเกษตรโดยไมํคิดดอกเบี้ย (ไมํเกิน 50 ล๎านเยน/บุคคล 
และไมํเกิน 150 ล๎านเยน/กลุํมเกษตรกร) สนับสนุนด๎านการเงินเพ่ือการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
พัฒนาระบบให๎ความสะดวกในการท าธุรกรรมกับหนํวยงานของรัฐ  การเพ่ิมชํองทางการจ าหนําย  
และการประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันญี่ปุุนมีกลุํมที่ด าเนินแผนธุรกิจจ านวน 1,690 แผนงาน โดยแบํงเป็น
กลุํมผัก 32% ผลไม๎ 18.5% ข๎าว 12% เนื้อสัตว์ 11.5% 

แนวคิดของอุตสาหกรรมข้ันที่ 6 สํงผลให๎เกิดโอกาสทางธุรกิจในด๎านตํางๆ ได๎แกํ  
-  การสร๎างตลาดของสินค๎าเกษตรที่โครงวงจร ด๎านการผลิตแปรรูปและบริการ 
-  เข๎าถึงผู๎บริโภคโดยตรง 
-  สามารถเชื่อมตํอระหวํางเมืองของชุมชน โดยผําน Green TOURISM 
-  เกิดเป็นชุมชน Agri-Business 
-  เกิดการสร๎างงานส าหรับสุภาพสตรี 
-  การเชื่อมตํอระหวํางเครือขํายผู๎ผลิตการเกษตร 
-  การเกิดธุรกิจการเกษตรที่หลากหลาย 
ภาคเกษตรสามารถรับรู๎ถึงความต๎องการของผู๎บริโภคและสามารถผลิตสินค๎าตามความ

ต๎องการได๎ ซึ่งแตกตํางจากการที่จะเข๎าถึงผู๎บริโภคได๎นั้นจะต๎องผํานพํอค๎าคนกลางรวมถึงการรวบรวม
ข๎อมูล ไมํวําจะเป็นขําวสารตํางๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์หรือการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช๎เพ่ือให๎เกิด
การพัฒนาการผลิตและสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์บริการใหมํๆ และอาศัยบุคลากรที่มีความรู๎ด๎านการตลาด 
การบริหารจัดการซึ่งบุคลากรเหลํานี้ไมํจ าเป็นต๎องเป็นเกษตรกรเสมอไป เกษตรกรต๎องสร๎างธุรกิจใหมํ
จากการใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่น การเพ่ิมปริมาณการบริโภคสินค๎าที่ผลิตในท๎องถิ่น และสํงเสริมแผน
ธุรกิจโดยการเพ่ิมมูลคําสินค๎าสร๎างความรํวมมือระหวํางภาคการเกษตร – ธุรกิจการค๎า - 
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือความสัมพันธ์อยํางใกล๎ชิดกวําการซื้อขายแบบปกติทั่วไปซึ่งจะชํวยให๎เกอดการ
สร๎างผลิตภัณฑ์และบริการใหมํๆ ที่นาสนใจเพ่ิมขึ้นและเกิดการจ๎างงานในท๎องถิ่น ทั้งนี้ตัวอยํางของ
การน าวิธีการบริหารจัดการสมัยใหมํและการใช๎เทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช๎ตลอด Supply 
Chain ได๎แกํ โครงการสํงเสริมให๎เกษตรกรท าการเกษตรแบบแปลงใหญํซึ่งเป็นการสนับสนุนให๎
เกษตรกรรายยํอยมารวมกลุํมรวมพ้ืนที่กันท าการเกษตรภายใต๎การบริหารจัดการปัจจัยการผลิต การ
ใช๎เทคโนโลยีเครื่องจักรกลและการวางแผนการผลิตรํวมกันเพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โครงการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไมํเหมาะสมไปปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่โดยการท า Zoning 
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จากแผนที่ Agri-Map ควบคูํกับการยกระดับคุณภาพสินค๎าเกษตรให๎ได๎มาตรฐาน อาทิ GAP และ
เกษตรอินทรีย์ และโครงการจัดตั้งศูนย์เกษตรอัจฉริยะ 
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ส่วนที่ 10 
 
 

การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคชาวญ่ีปุ่นต่อสินค้าเกษตรและอาหารน าเข้า การศึกษาวิเคราะห์
จากกรณีศึกษา Supermarket 

 
10.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

อิออนมอลล์ (AEON Mall) คือห๎างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช๎อปปิ้งมอลล์ไว๎ด๎วยกัน มี
สาขาอยูํมากมายทั่วประเทศญี่ปุุน และเนื่องจากมีสินค๎าหลากหลายครบครันตั้งแตํเสื้อผ๎าเครื่องนุํงหํม 
สินค๎าซักกะ (zakka) เครื่องใช๎ไฟฟูา หนังสือ ยาชนิดตํางๆ ตลอดจนสินค๎าประเภทอาหาร จึงเหมาะ
ส าหรับผู๎ที่ต๎องการซื้อของชิ้นใหญํ หรือของที่ระลึก ของฝากคราวละมากๆ บางสาขาจะมีบริการ
เคาน์เตอร์คืนภาษีที่พนักงานพูดภาษาตํางประเทศได๎ และมีบริการกลํองส าหรับแพ็คให๎ฟรีด๎วย 
เรียกวํามีบริการอ านวยความสะดวกให๎กับลูกค๎าจากตํางประเทศอยํางครบครัน 

ประวัติการกํอตั้งเริ่มในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1991 และเริ่มด าเนินธุรกิจด๎านประกันที่ไมํ
เกี่ยวข๎องกับการประกันชีวิต (Non-life insurance) ในเดือนสิงหาคา ปี ค.ศ. 1973 ตํอมาในปี ค.ศ. 
1992 ได๎เปิดธุรกิจห๎าง AEON MALL Tsegara Kashiwa ขึ้นและนับแตํนั้นได๎มีการขยายสาขาตํางๆ 
ขึ้นอีกมากมายในประเทศญี่ปุุน และลําสุดในปี ค.ศ. 2018 มีการเปิดสาขาเพ่ิมอีกจ านวน 2 สาขา
ได๎แกํ Tsu Miami และ Guangzhou Jinsha ซึ่งผลการประกอบธุรกิจจากสาขาที่มีเพ่ิมขึ้นจากปีค.ศ. 
2012 – 2017 จาก 64 สาขาเป็น 173 สาขา และผลประกอบการจาก 64 พันล๎านเยนเป็น 173 
พันล๎านเยน 

 

 
 
ที่ตั้งส านักงานที่ฟูกูโอกะอยูํที่ 
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Sankyo Fukuoka Building 5F, 2-9-11 Hakataekiminami, Hakata-ku, Fukuoka-shi, 
Fukuoka 812-0016, Japan 
 สินค๎าแนวแฟชั่นนี่มีให๎เลือกอยํางเพียบ ไมํวําจะเป็น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 
Capcom games arcade มีแม๎กระทั่งซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญํที่ให๎ได๎เลือกแวะช็อปปิ้งของฝากติด
ไม๎ติดมือกํอนเดินทางกลับ สิ่งที่ท าให๎นําแวะสุดๆ ก็ตรงบางร๎านไมํต๎องเสียภาษีสินค๎าส าหรับ
นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ ซี่งก็นําจะถูกกวําการไปซื้อที่สนามบิน สํวนร๎านอาหารก็มีให๎เลือกมากมาย
จ าหนํายอาหารหลายประเภท ร๎านกาแฟ และศูนย์อาหารเปิดให๎บริการ อิออนมอลล์จึงถือวําเป็นอีก
หนึ่งตัวเลือกส าหรับสายช็อปปิ้ง 
 
10.2  สิ่งท่ีค้นพบ 
 อิออนมอลล์ (AEON Mall) คือห๎างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและร๎านค๎าตํางๆ ไว๎ด๎วยกัน มีการ
จ าหนํายสินค๎าที่หลากหลายเชํนเดียวกับห๎างขนาดใหญํของประเทศไทย เชํน เซ็นทรัล เดอะมอลล์ ฟิว
เจอร์พาร์ครังสิต เป็นต๎น ซึ่งภายในห๎างจะมีสํวนของซูเปอร์มาร์เก็ตที่จ าหนํายสินค๎าของอุปโภคและ
บริโภค รวมถึงสินค๎าเกษตรทั้งที่เป็นของสดและของแปรรูป โดยมีการจัดแบํงพ้ืนที่เชํนเดียวกับ
ซูเปอร์มาร์เก็ตของประเทศไทย มีสินค๎ากลุํมพืช ประมง และปศุสัตว์ ที่ผลิตได๎ภายในประเทศญี่ปุุน
และมีการน าเข๎าจากตํางประเทศ 
 

            
 
 การจัดเรียงสินค๎าจะแบํงมุมสินค๎าน าเข๎าจากตํางประเทศและมีการน าเข๎าสินค๎าทั้งที่เป็น
สินค๎าสดและสินค๎าแปรรูปจากหลากหลายประเทศโดยที่หีบหํอบรรจุภัณฑ์มีการเขียนแหลํงที่มาอยําง
ชัดเจน เชํน ประเทศเกาหลี ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสหภาพยุโรป ประเทศไทย เป็นต๎น  
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ข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคชาวญ่ีปุ่นต่อสินค้าเกษตรและอาหารน าเข้า 

 

ชนิดสนิค้า ราคา (เยน)/หน่วย น าเข้าจากต่างประเทศ 
กล๎วย 213 / 2 ลูก ฟิลิปปินส ์

สับปะรด สด 
ปอกเปลือก พร๎อมทาน 

138 / ช้ินเสียบไม ๎ ฟิลิปปินส ์

สับปะรดกระป๋อง 159 / 565 g. อินโดนีเชีย 

พริกไทย 205 / 17 g. อินโดนีเซีย 

แก๎วมังกร 213 / ลูก เวียดนาม 

พริกไทย 338 / 16 g, มาเลเซีย 

ขิง 194 / 11 g. จีน 

ไทยทอริยากิปรุงรส 698 / 100 g. จีน 

ถั่วแขก 159 / 200 g. จีน 

ข๎าวโพดหวาน 170 / 300 g. USA 

พริกไทย 351 / 7 g. บราซิล 

สะระแหน ํ 176 / 5 g. ตุรก ี

บลูเบอรี/่แบลคเบอรี ่ 426 / 125 g. แมกซิโก 

มะมํวงอบแห๎ง 105 / 40 g. ไทย 

ขิงอบแห๎ง 386 / 150 g. ไทย 

น้ าผลไม๎แครอท /มะมํวง /มังคุด 213 / 180 g. ไทย 

มะมํวงกระป๋อง 116 / 425 g. ไทย 

มะมํวงน้ าดอกไม๎ผลสด 537 / ผล ไทย 

น้ าจิ้มไก ํ 302 / 245 g. ไทย 

อาหารส าเร็จ 213 / 80 g. ไทย 
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10.3  การน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
 ประเทศญี่ปุุนมีการปลูกฝังวัฒนธรรม คํานิยม และแนวคิดในการใช๎สินค๎าที่ผลิตโดยเกษตรกร
ของประเทศญี่ปุุนซึ่งแม๎วําจะมีราคาที่สูงกวําก็ตาม ส าหรับสินค๎าน าเข๎าจากตํางประเทศจะมีราคาที่ถูก
กวําและสํวนใหญํเป็นสินค๎าที่ไมํสามารถผลิตได๎ภายในประเทศ  
 ดังนั้น ประเทศไทยควรมีการปลูกฝังคํานิยมดังกลําวเพ่ือให๎การบริโภคสินค๎าที่ผลิต
ภายในประเทศขยายตัวมากขึ้น และการสร๎างมาตรฐานความปลอดภัยอันเป็นที่นําเชื่อถือตํอผู๎บริโภค
จะมีสํวนกระตุ๎นให๎ผู๎บริโภคสนใจสินค๎าเกษตรทั้งผลผลิตสดและแปรรูป 
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ส่วนที่ 11 
 
 

บทสรุป 
 
11.1  ความประทับใจจากการศึกษาดูงาน (มากที่สุด 3 เรื่อง) 
 (1) ความมีระเบียบวินัย ความสะอาด ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีของคน
ญี่ปุุน ซึ่งเป็นทั้งเสนํห์และความสามารถสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจได๎ 

(2) การแบํงปันเพ่ือการพัฒนาในภาพรวม เชํน การเปิดโอกาสให๎โรงงานสาเกอ่ืนในจังหวัดซา
งะ มาดูงานของโรงสาเกที่ได๎รับรางวัลชนะเลิศ เพ่ือน าไปพัฒนาให๎สาเกของจังหวัดเลื่องชื่อขึ้นไปอีก 

(3) การบริหารจัดการของภาครัฐที่สนับสนุนและขับเคลื่อนภาคการเกษตรอยํางจริงจัง
ตํอเนื่องจนเกิดผลเป็นรูปธรรม รํวมกับหนํวยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และบริษัททหาชน OPTiM จน
สามารถแก๎ไขปัญหาภาคการเกษตรได๎ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการเก็บเกี่ยว 
 นอกจากนี้ยังขอบันทึกความประทับใจอื่นๆ ดังนี้  

- ความประทับใจนักบริหารระดับสูงจากหนํวยราชการตํางๆ ภายในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ที่เข๎ารับการอบรมในหลักสูตร นบส.กษ. 2 ในเรื่องตํอไปนี้ ความสามัคคี ความ
รับผิดชอบ ความมีน้ าใจ และความมีวินัย 

- เกษตรกรญี่ปุุนจะรํวมกันคิดจนได๎ข๎อสรุปในทุกขั้นตอนการท าโครงการส าหรับการพัฒนา 
หรือแก๎ปัญหาในท๎องถิ่น มีการถกเถียง หารือกัน จนได๎ข๎อสรุปรํวมกัน ท าให๎ทราบวําตรง
ขั้นตอนไหนที่สามารถท าเองได๎ ขั้นตอนใดต๎องขอความชํวยเหลือ และหากขอความ
ชํวยเหลือจากภาครัฐ ก็จะมีแผนงานที่ด าเนินงานได๎จริงเพราะผํานกระบวนการวิเคราะห์ 
รวบทั้งมีการควบคุมการใช๎งบประมาณอยํางเป็นขั้นตอน หากเป็นเอกชนจะใช๎วิธีรํวมทุน 

- ความเสียสละรํวมแรงรํวมใจของเกษตรกร เพ่ือสังคมสํวนรวม  
- ญี่ปุุนเป็นประเทศที่มีมารยาทมาก  
- การกลํางค าทักทายเป็นวัฒนธรรมส าคัญมากส าหรับคนญี่ปุุน  
- มีความพิถีพิถันกับการท าอะไรที่เป็นหมูํคณะ และมีความเรียบร๎อยมากในสังคม  
- รักในความสะอาด และสิ่งแวดล๎อม  
- รักษาเวลาและตรงตํอเวลามาก  
- ตั้งใจและทํุมเทให๎กับการท างานมากๆ   
- ไมํคํอยที่จะยืนยันความคิดของตนเอง ให๎เกียรติเจ๎าของแนวคิดเริ่มแรก 
- ประหยัดอดออมเกํง  
- จริงจังตํอค าพูดและการกระท า  
- รํวมมือรํวมใจกันอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษา สิ่งแวดล๎อมอยํางจริงจัง 
- มีความเจริญทางวัตถุ แตํก็ยังรักษาวัฒนะธรรมท๎องถิ่น  

 
11.2  สิ่งท่ีต้องการน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเกษตรไทย (มากที่สุด) 
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เทคโนโลยีการเกษตรมีหลายรูปแบบ สามารถไปปรับประยุกต์ใช๎ได๎โดยตรง เชํน IT ตํางๆ 
การใช๎ Drone เก็บข๎อมูล เกษตรยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ การปรับปรุงพันธุ์พืชตํางๆ ถ๎ารู๎จักประยุกต์ใช๎ 
การรวมกลุํมสหกรณ์ การตลาดน าการผลิตซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได๎เป็น
อยํางดี และน าวิธีการที่เกษตรกรญี่ปุุนมีสํวนรํวมในการวางแผนการด าเนินงานในพ้ืนที่ มาปรับใช๎ใน
การท างานของหนํวยงานในพื้นท่ีของไทย  
 
11.3  กิจกรรมเสนอแนะต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในอนาคต   
      (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/เกษตรกร) 
 (1) การสนับสนุนบุคลากรผู๎บริหารระดับอ านวยการ ผู๎อ านวยการศูนย์ หัวหน๎ากลุํม หัวหน๎า
ฝุาย ของหนํวยงานระดับกรมให๎ได๎รับการอบรมด๎านการพัฒนายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ในการพัฒนา
องค์กร ภายใต๎นโยบาย 4.0 และรัฐบาลดิจิตัล เพ่ือสร๎างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาภาคการเกษตรให๎ทัน
ตํอการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผํานอยํางราบรื่นและอยํางมีประสิทธิภาพ  
 (2) กิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหวํางเกษตรกรและข๎าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรกรพ้ืนที่ โดย
ควรมอบให๎ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู๎ประสานกิจกรรม เพ่ือสร๎างความคุ๎นเคย ความสามัคคี 
และท่ีส าคัญคือรํวมคิด รํวมก าหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชน ทั้งด๎านต๎นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
โดยมุํงการพัฒนาหํวงโซํคุณคํา (Value Chain Creation) และเกษตรอัตลักษณ์ชุมชน  

(3) สนับสนุนบุคลากรด๎านเทคโนโลยีดิจิตัล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติ งาน และพัฒฯ
ฐานข๎อมูลเกษตรกรและการเกษตร (BigData) และเสริมสร๎าง smart officer ความเชื่อมั่นแกํ
เกษตรกร  

(4) ควรให๎ความส าคัญกับพัฒนาบุคลากร ข๎าราชการไมํวําจะเป็นเจ๎าหน๎าที่ในพ้ืนที่ โดยการ
อบรม เพ่ิมทักษะโดยเฉพาะด๎านความเป็นผู๎น า และด๎านการน าเทคโนโลยีตํางๆ มาชํวยในการ
ปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(5) กิจกรรมความรํวมมือสานสัมพันธ์ระหวําง ระหวํางกลุํมเกษตรกร มหาวิทยาลัย (Saga 
University) และบริษัท (บริษัท OPTiM) ในการพัฒนาเทคโนโลยีด๎านการเกษตร และการแก๎ปัญหาที่
เกิดข้ึนในการผลิตผลเกษตร นับวําเป็นการประสานความรํวมมือ คล๎ายกับกิจกรรมที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ของไทยได๎ขับเคลื่อนเชํนกัน เทียบเคียงกับโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหมํ 
ดังนั้นนโยบายส าคัญของกระทรวง 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหมํ นั้น เป็นทิศทางที่ดีอยูํแล๎ว 
เพียงแตํต๎องมีการปรึกษาหารือกับอยํางใกล๎ชิด เพ่ือ ระบุปัญหาของการเกษตร ปัญหาการเพาะปลูก 
ปัญหาของเมล็ดพันธุ์หรือกิ่งพันธุ์ ใช๎กลไกของ 5 ประสาน เข๎ามาแก๎ไขปัญหาตํางๆ รวมทั้งระบบ
การตลาด การแปรรูป เป็นต๎น  
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ภาพประกอบเพิ่มเติม 
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