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๑. ระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น (เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ)
(Legal System in Japan (in relation to International Law)๑

บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศมีบ่อเกิดมาจากกฎหมายสองประเภท คือ กฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร และกฎหมายระหว่างประเทศที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
(๑) กฎหมายระหว่ า งประเทศที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรที่ ส าคั ญ คื อ สนธิ สั ญ ญา
เนื่องจากสนธิสัญญาเป็ นบ่ อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ และเป็นบ่อเกิดของพันธกรณีระหว่ าง
ประเทศที่มีบ ทบาทความส าคัญมากที่สุ ดประเภทหนึ่งในบ่อเกิดของกฎหมายและพันธกรณีระหว่ า ง
ประเทศ กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับสนธิสัญญาจะปรากฏอยู่ในอนุสัญญากรุงเวียนนา
ว่ า ด้ ว ยกฎหมายสนธิ สั ญ ญา ค.ศ. ๑๙๖๙ (Vienna Convention on the Law of Treaties ๑๙๖๙)
โดยได้มีการให้คานิยามของคาว่า “สนธิสัญญา” (Treaty) ไว้ว่า หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศที่ทา
ขึ้นระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ หรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกัน และอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะรวมอยู่ในตราสารฉบับเดียวหรือตราสารที่เกี่ยวข้องสองฉบับ
หรือมากกว่านั้น และไม่ว่าจะเรียกชื่อเฉพาะว่าอย่างไรก็ตาม (มาตรา ๒) เช่น อนุสัญญา (treaties) พิธีสาร
(protocol) ปฏิ ญ ญา (declaration) กฎบั ต ร (charter) บั น ทึ ก แลกเปลี่ ย น (exchange of notes)
หรือข้อตกลง (agreement) เป็นต้น
(๒) กฎหมายระหว่างประเทศที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สาคัญ คือ กฎหมายจารีต
ประเพณี ร ะหว่ า งประเทศ กฎหมายระหว่ า งประเทศที่ มี ที่ ม าจากกฎหมายจารี ต ประเพณี นั้ น
แม้ รั ฐ ใดจะมิ ไ ด้ เ ป็ น ภาคี แ ห่ ง อนุ สั ญ ญากรุ ง เวี ย นนาว่ า ด้ ว ยกฎหมายสนธิ สั ญ ญา ค.ศ. ๑๙๖๙
ด้ ว ยการลงนามหรื อ ให้ สั ต ยาบั น หรื อ ภาคยานุ วั ติ ก็ ต าม ก็ ย่ อ มตกอยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตการใช้ บั ง คั บ
แห่งอนุสัญญาด้วยเช่นกัน ในฐานะที่อนุสัญญานี้มีสถานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

๑

น ำ เ ส น อ โ ด ย Ayumi Kubo, Associate Professor of the Executive Development
Center for Global Leadership (CGL), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) มีนำคม ๒๕๖๒;
สรุปควำมโดย นำงสำวจันทกำนต์ เชิดชู นักกฎหมำยกฤษฎีกำ ชำนำญกำรพิเศษ กองกฎหมำยไทย ฝ่ำยข้อมูลกฎหมำย
นำงสำวภี ร ภั ท ร ด่ ำ นธี ร ะภำกุ ล นั ก กฎหมำยกฤษฎี ก ำ ชำนำญกำรพิ เ ศษ กองกฎหมำยกำรศึ ก ษำและวั ฒ นธรรม
ฝ่ำยกฎหมำยอุดมศึกษำและวัฒนธรรม และนำยชรินทร์ สุภพันธ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ส่วนนโยบำยและแผน

๒
การมีผลใช้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ
การที่กฎหมายระหว่างประเทศจะมีผลใช้บังคับในแต่ละรัฐอย่างไรนั้น จะขึ้นอยู่กับ
รัฐธรรมนูญของรัฐนั้น ๆ เป็นสาคัญ ว่าต้องมีขั้นตอนและกระบวนการภายในของรัฐอย่างไร โดยในการ
มีผลใช้บังคับกับรัฐ ปรากฏให้เห็นว่ามี ๒ ระบบ คือ ระบบการเปลี่ยนแปลงและระบบการหลอมรวม
ระบบการเปลี่ ย นแปลง (Transformation System) เป็ น กรณี ที่ รั ฐ ต้ อ งออก
กฎหมายขึ้นมารับรองเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามผลของกฎหมายระหว่างประเทศ
ระบบการหลอมรวม (Incorporation System) เป็นกรณีที่ถือว่ากฎหมายระหว่าง
ประเทศเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกฎหมายภายใน โดยไม่ ต้ อ งมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายเฉพาะ
เพราะถือว่าเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ
บทบัญญัติเรื่องสนธิสัญญาที่กาหนดในรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่น
ตามรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่น มาตรา ๗๓ วรรคสาม กาหนดว่า นอกเหนือจาก
หน้าที่ด้านการบริหารทั่วไปแล้ว คณะรัฐมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการทาสนธิสัญญา แต่อย่างไรก็ดี
หากจาเป็นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาไดเอ็ทเป็นการล่วงหน้าหรือภายหลังการทาสนธิสัญญาก็ได้
ดังนั้น จึงแสดงให้เห็นว่า โดยหลักของการทาสนธิสัญญาแล้ว เป็นอานาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารซึ่งในที่นี่
คือ คณะรั ฐ มนตรี แต่ส นธิสั ญญาบางฉบับก็ต้องได้รับความเห็ นชอบจากสภาไดเอ็ทด้ว ย โดยอาจให้
ความเห็นชอบก่อนหรือหลังการทาสนธิสัญญาก็ได้ แล้วแต่กรณี และโดยผลของบทบัญญัติมาตรา ๙๘ วรรคสอง
ที่กาหนดให้สนธิสัญญาใดก็ตามที่ประเทศญี่ปุ่นได้ทาไว้ รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ประเทศ
ญี่ปุ่นได้ทาไว้ จะต้องได้รับความเชื่อถือและเคารพอย่างซื่อสัตย์ จึงย่อมแสดงให้เห็นว่า เมื่อประเทศญี่ปุ่น
ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญาใดแล้ว สนธิสัญญานั้น ๆ ย่อมมีผลบังคับใช้ในระบบกฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ่นด้วย แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การมีผลบังคับใช้ตามสนธิสัญญาก็จะไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติอยู่ดี
สนธิสัญญาภายใต้ระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
สนธิสัญญาเป็นการกาหนดสิทธิและพันธกรณีระหว่างรัฐ โดยขึ้นอยู่กับความตกลง
ระหว่างรัฐ สนธิสัญญาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นทาขึ้นเท่านั้น
เพราะความตกลงระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นมีประมาณ ๖๐๐ - ๘๐๐ เรื่อง
ต่อปี โดยเป็นสนธิสัญญาที่ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาไดเอ็ทตามหลักการในมาตรา ๗๓ วรรคสาม
ของรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ก าหนดให้ ก ารท าสนธิ สั ญ ญาของคณะรั ฐ มนตรี ในกรณี ที่ จ าเป็ น จะต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากสภาไดเอ็ทเป็นการล่วงหน้าหรือภายหลังจากการทาสนธิสัญ ญาด้วย มีจานวนประมาณ
๒๐ เรื่อง นอกจากนั้น ที่เหลือประมาณร้อยละ ๙๗ - ๙๘ เป็นการทาสนธิสัญญาโดยความตกลงของ
ฝ่ายบริหารตามหลักการที่กาหนดในมาตรา ๗๓ วรรคสอง ที่ให้คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ในการดาเนินการ
ด้านความสัมพันธ์ทางการทูต

๓
การบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศในประเทศญี่ปุ่น
เมื่อสนธิสัญญามีผลใช้บังคับแล้ว รัฐภาคีจะต้องผูกพันตามบทบัญญัติของสนธิสัญญา
และเนื่องจากการปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญานี้ครอบคลุมถึงองค์กรต่าง ๆ ของรัฐทั้งหมดในฐานะ
ที่องค์กรเหล่านี้ต้องทาหน้าที่บังคับการให้เป็นไปตามสนธิสัญญาไม่ว่าจะเป็นองค์กรฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ
หรือตุลาการ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีกฎหมายภายในมารองรับ เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามผลของ
สนธิสัญญานั้น ๆ โดยในกรณีของประเทศญี่ปุ่นนั้น แทบจะไม่มีการดาเนินการตามกฎหมายระหว่ าง
ประเทศที่ จ ะไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายภายในประเทศเลย (ยกเว้ น สนธิ สั ญ ญาที่ เ ป็ น ผู้ จั ด ท าขึ้ น เอง
ซึ่งค่อนข้างหายาก) เพราะบทบั ญญัติตามกฎหมายระหว่างประเทศมักไม่ส อดคล้ องกับกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ่น จึงจาเป็นต้องมีกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดและให้กระทรวงดาเนินการ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศได้
สนธิสัญญาที่ต้องให้สภาไดเอ็ทให้ความเห็นชอบ
กรณีความตกลงระหว่างประเทศนั้นมีหลายกรณี มีทั้งกรณีที่เป็นสนธิสัญญาที่ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาไดเอ็ทตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ที่กาหนดให้คณะรัฐมนตรี
มี ห น้ า ที่ ท าสนธิ สั ญ ญา แต่ ห ากจ าเป็ น จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาไดเอ็ ท เป็ น การล่ ว งหน้ า
หรือภายหลังการทาสนธิสัญญาก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ให้ฝ่ายบริหารทาความตกลงระหว่างประเทศ
ได้ตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง ซึ่งกาหนดให้คณะรัฐมนตรีจะต้องดาเนินการด้านความสัมพันธ์ทางการทูต
โดยในกรณีของสนธิสัญญาที่ต้องให้สภาไดเอ็ทให้ความเห็นชอบนั้น มีหลายกรณี เช่น
กรณีที่สนธิสัญญามีผลกระทบต่อกฎหมายภายในทาให้ต้องมีการออกกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายเดิม
ที่มีอยู่ สภาไดเอ็ทจะมีอานาจในการให้ความเห็นชอบโดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญ
ที่กาหนดให้สภาไดเอ็ทเป็นองค์กรสูงสุดแห่งอานาจรัฐและเป็นองค์กรนิติบัญญัติเพียงองค์กรเดียวของรัฐ
หรือในกรณีที่ต้องมีการใช้งบประมาณใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาไดเอ็ท สภาไดเอ็ทจะมี
อานาจตามมาตรา ๘๕ ของรัฐธรรมนูญ ในการกาหนดให้การใช้จ่ายเงินของรัฐหรือการก่อภาระหนี้แก่รัฐ
ต้องเป็นไปตามมติของสภาไดเอ็ท หรือในกรณีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทางการเมืองที่มีความสาคัญที่รัฐต้อง
มีการให้สัตยาบัน ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาไดเอ็ทเช่นเดียวกันตามมาตรา ๗-๘ ที่กาหนดให้
พระจักรพรรดิ โดยคาแนะนาและความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับ
กิจการของรัฐ ในการให้การรับรองในหนังสือสัตยาบัน รวมทั้งเอกสารทางการทูตอื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายได้

๔
ข้อตกลงของฝ่ายบริหาร
ในความตกลงระหว่างประเทศนั้น ได้ กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่าย
บริ หารไว้ ใ นมาตรา ๗๓ วรรคสาม ที่ ก าหนดให้ น อกเหนื อ จากหน้ า ที่ ด้ า นการบริ ห ารทั่ ว ไปแล้ ว
คณะรัฐมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการทาสนธิสัญญาด้วย แต่อย่างไรก็ดี หากจาเป็นจะต้องได้รับความ
เห็ น ชอบจากสภาไดเอ็ ท เป็ น การล่ ว งหน้ า หรื อ ภายหลั ง การท าสนธิ สั ญ ญาดั ง กล่ า ว ก็ ส ามารถท าได้
น
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ยังกาหนดหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีไว้ในมาตรา ๗๓ วรรคสอง ว่า ให้คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ในการดาเนินการ
ด้านความสัมพันธ์ทางการทูตด้วย ซึ่งในการทาข้อตกลงของฝ่ายบริหารนั้น สามารถดาเนินการได้ภายใต้
ระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่ออานาจของฝ่ายนิติบัญญัติ งบประมาณ
หรือทาให้เกิดความการขัดแย้งทางการเมืองแต่อย่างใด ซึ่งร้อยละ ๙๗ - ๙๘ ของกฎหมายระหว่างประเทศ
เกิดขึ้นจากความตกลงของฝ่ายบริหาร
สานักงานด้านนิติบัญญัติของคณะรัฐมนตรี
ส านั ก งานด้ า นนิ ติ บั ญ ญั ติ ข องคณะรั ฐ มนตรี มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการตรวจพิ จ ารณา
ร่ า งกฎหมายใหม่ ทุ ก ฉบั บ ก่ อ นที่ จ ะเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี โดยเป็ น การตรวจพิ จ ารณาร่ า งกฎหมาย
ในหลาย ๆ ประเด็น เช่น ความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันของร่างกฎหมายใหม่และรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอื่น ที่บั งคับ ใช้อยู่ ในปั จ จุ บัน ความเหมาะสมทางกฎหมายของเนื้อหา ความชัดเจนของ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงสร้ า งของร่ า งกฎหมาย
และความถูกต้องของถ้อยคา ซึ่งหลักการตรวจพิจารณา “สนธิสัญญา” ก็ใช้หลักการดังกล่าวเช่นเดียวกัน
ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จ รัฐมนตรีประจากระทรวงจะส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อร้องขอให้มีการจัด
ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ย วกับสนธิสัญญา ก่อนเสนอให้สภาไดเอ็ทให้ ความเห็ นชอบ สานักเลขาธิก าร
คณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ ค าร้ อ งจะส่ ง สนธิ สั ญ ญาดั ง กล่ า วกลั บ ไปให้ ส านั ก งานด้ า นนิ ติ บั ญ ญั ติ
ของคณะรัฐมนตรีดาเนินการตรวจพิจารณาอี กครั้งเป็นขั้นสุดท้าย และดาเนินการแก้ไขหากมีความจาเป็น
แล้วจึงส่งกลับไปที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๕
โครงสร้างองค์กรของสานักงานด้านนิติบัญญัติของคณะรัฐมนตรี๒
เลขำธิกำรสำนักงำนด้ำน
นิติบัญญัติของคณะรัฐมนตรี

ฝ่ำยงำนวิจัยกฎหมำยรัฐธรรมนูญ

ผู้อำนวยกำรกองที่ ๑

ฝ่ำยงำนวิจัยกฎหมำย
คณะที่ปรึกษำกฎหมำย

รองเลขำธิกำรสำนักงำนด้ำน
นิติบัญญัติของคณะรัฐมนตรี

ผู้อำนวยกำรกองที่ ๒
ผู้อำนวยกำรกองที่ ๓
ผู้อำนวยกำรกองที่ ๔

คณะที่ปรึกษำกฎหมำย
คณะที่ปรึกษำกฎหมำย
คณะที่ปรึกษำกฎหมำย

ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ ไป
เลขำนุกำรกำรฝ่ำยบริหำร
ประจำสำนักเลขำธิกำรสำนักงำนฯ

ฝ่ำยบัญชี
ฝ่ำยเจ้ำหน้ำที่สืบสวน

การให้ความเห็นชอบของสภาไดเอ็ท
สภาไดเอ็ ท เป็ น หน่ ว ยงานทางนิ ติ บั ญ ญั ติ ข องประเทศญี่ ปุ่ น ประกอบด้ ว ย
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา สภาไดเอ็ทไม่ได้มีหน้าที่ในการร่างกฎหมายต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองโดยตรง
แต่ร่างกฎหมายที่เสนอโดยสภาไดเอ็ทจะมาจากการเสนอของกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐโดยผ่าน
คณะรัฐมนตรี
ในส่วนของสนธิสัญญานั้น เมื่อตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ กาหนดให้
คณะรั ฐ มนตรี มี อ านาจเข้ า ผู ก พั น ในกฎหมายระหว่ า งประเทศโดยการลงนามในสนธิ สั ญ ญา
ต่าง ๆ ได้ แต่จ ะมีส นธิสั ญญาบางประเภทที่ก่อนจะมีการลงนามของคณะรัฐมนตรี จาเป็นต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาไดเอ็ทก่อน ซึ่งเมื่อได้รับความเห็นชอบและผ่ านร่างกฎหมายจากสภาไดเอ็ ทแล้ ว
คณะรัฐมนตรีย่อมจะสามารถเข้าผูกพันตามสนธิสัญญาได้ และสนธิสัญญาดังกล่าวก็จะสามารถดาเนินการ
หรือบังคับใช้ภายในประเทศได้ตามกฎหมายที่ได้แก้ไขเพื่อรองรับหลักการตามสนธิสัญญา อย่างไรก็ดี
ตามมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญ กาหนดให้รัฐสภาเป็นองค์กรสูงสุดแห่งอานาจรัฐและเป็นองค์กรนิติบัญญัติ
๒

กระบวนกำรร่ำงกฎหมำยในประเทศญี่ปุ่นและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง, นำงสำววรันธร วำนิชถำวร
นักกฎหมำยกฤษฎีกำ ปฏิบัติกำร ฝ่ำยกฎหมำยกำรเงิน กองกฎหมำยกำรเงินกำรคลัง

๖
เพี ย งองค์ ก รเดี ย วของรั ฐ สภาไดเอ็ ท จึ ง มี อ านาจเสนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ แก้ ไ ขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อรองรับการดาเนินการตามสนธิสัญญาได้ แต่ทั้งนี้สภาไดเอ็ทไม่มีอานาจที่จะแก้ไขเนื้อหาในสนธิสัญญา
ได้เอง
อนึ่ง โดยกระบวนการทางานของสภาไดเอ็ ทตามมาตรา ๖๑ ของรัฐธรรมนูญนั้ น
ได้ ก าหนดให้ ใ นกรณี ที่ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาไดเอ็ ท ในการท าสนธิ สั ญ ญา หากวุ ฒิ ส ภา
มีมติที่แตกต่างจากสภาผู้ แทนราษฎร และเมื่อได้เปิดประชุมร่ว มกันของทั้งสองสภาตามที่บัญ ญั ติ ไ ว้
ในกฎหมายแล้ว ยังคงไม่สามารถได้ความเห็นที่พ้องต้องกันอีก หรือหลังจากที่วุฒิสภาได้รับงบประมาณ
ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วไม่ลงมติภายใน ๓๐ วัน โดยไม่นับช่วงเวลาที่สภาไดเอ็ท
ปิดสมัยประชุม ให้ถือเอามติของสภาผู้แทนราษฎรเป็นมติของสภาไดเอ็ท
การเข้าผูกพันในสนธิสัญญาและการเริ่มต้นมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญา
การเข้าผูกพันในสนธิสัญญาและการเริ่มต้นมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาไม่มีความจาเป็น
ต้องเป็นวันเดียวกัน โดยการเข้า ผูกพัน ตามกฎหมายระหว่างประเทศนั้น อาจทาได้หลายรูปแบบ คือ
การให้ สั ต ยาบั น (ratification) การยอมรั บ หรื อ การให้ ค วามเห็ น ชอบ (acceptance/approval)
การภาคยานุวัติ (accession) หรือการทาบันทึกหรือหนังสือแลกเปลี่ยน (exchange of notes) การเข้า
ผูกพันดังกล่าวเป็นไปเพื่อการแสดงความยินยอมของรัฐที่จะผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้ ว
โดยการเข้ า ผู ก พั น จะมี ก ระบวนการและขั้ น ตอนที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น กรณี ข องการให้ สั ต ยาบั น นั้ น
ด้ว ยเหตุผ ลทางประวัติศาสตร์ ของประเทศญี่ปุ่น จะต้องได้รับความยินยอมจากจักรพรรดิ ส่ ว นกรณี
การภาคยานุวัตินั้น จะกระทาในกรณีที่รัฐไม่ได้เป็นรัฐภาคีที่เข้าร่วมเจรจาและลงนามในสนธิสัญญาตั้งแต่แรก
แต่เข้ามารับเอาผลของสนธิสัญญาในภายหลัง ส่วนกรณีการให้ความยินยอมในรูปแบบอื่ น ๆ จะทาโดย
กระทรวงการต่างประเทศ
สนธิสั ญญาจะเริ่ มมีผ ลใช้บังคับเมื่อใดนั้น ไม่มีความจาเป็นที่ต้องเป็นวันเดียวกับ
การเข้ า ผู ก พั น ในสนธิ สั ญ ญา โดยตามหลั ก ทั่ ว ไปแล้ ว เพื่ อ ให้ เ กิ ด สิ ท ธิ แ ละความผู ก พั น ส าหรั บ รั ฐ
ที่ยินยอมอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ก็อาจจะกาหนดวันที่ที่จะให้สนธิสัญญานั้นมีผลบังคับ โดยใน
กรณี ข องการบั ง คั บ ใช้ ส นธิ สั ญ ญาในประเทศญี่ ปุ่ นนั้ น ตามมาตรา ๗-๑ ของรั ฐ ธรรมนู ญ บั ญ ญั ติ ใ ห้
พระจักรพรรดิ โดยคาแนะนาและความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศใช้สนธิสัญญา และให้
กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ติดตามการบังคับใช้ต่อไป อย่างไรก็ดี หากไม่ได้มีการกาหนดวันใช้บังคับ
ดังกล่าวไว้ ก็ให้ถือว่าวันที่รัฐภาคีแสดงเจตนายินยอมผูกพันตามสนธิสัญญาเป็นวันที่สนธิสัญญามีผลบังคับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ
เมื่ อ มี ก ารท าสนธิ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศแล้ ว สิ่ ง ที่ ต้ อ งพิ จารณา คื อ เรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในประเทศ เนื่องจากจะทาให้ทราบถึงผล

๗
ของความตกลงระหว่างประเทศว่ามีอย่างไร การจะปฏิบัติให้เป็นไปตามความตกลงจะต้องทาอย่างไร
ระบบกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในมีความสัมพันธ์กันอย่างไร จะต้องมี การออกกฎหมาย
เพื่ออนุวัติการความตกลงหรือไม่ โดยในเรื่องของความสัมพันธ์ดังกล่าว มีการแบ่งออกเป็น ๒ หลักการ คือ
(๑) หลั กทวินิ ย ม (Dualism) คือ กฎหมายระหว่า งประเทศและกฎหมายภายใน
ประเทศเป็นสองระบบกฎหมายที่แยกจากกัน โดยไม่มีผลต่อกันและกัน และไม่อาจกล่าวได้ว่าระบบหนึ่งมี
สถานะอยู่เหนืออีกระบบหนึ่ง เมื่อใดก็ตามที่รัฐยอมรับกฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมายภายใน การกระทาดังกล่าวย่อมเกิดขึ้นจากความยินยอมของรัฐในฐานะผู้มีอานาจสูงสุดในระบบ
กฎหมายภายในประเทศ
(๒) หลั ก เอกนิ ย ม (Monism) คื อ กฎหมายระหว่ า งประเทศกั บ ก ฎหมาย
ภายในประเทศอยู่รวมกันเป็นระบบเดียวกันโดยมิได้แยกจากกัน โดยกฎหมายระหว่างประเทศมีสถานะสูง
กว่ากฎหมายภายใน
โดยในส่วนของประเทศญี่ปุ่นนั้น กาหนดความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ
และกฎหมายภายในประเทศไว้ในมาตรา ๙๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ว่า สนธิสัญญาที่ประเทศญี่ ปุ่นได้
ทาไว้และกฎหมายที่ประเทศญี่ปุ่นได้ทาไว้กับระหว่างประเทศ ต้องได้รับความเชื่อถือและเคารพอย่าง
ซื่อสัตย์ ดังนั้น ในกรณีที่รัฐได้แสดงความยินยอมรับเอากฎหมายระหว่างประเทศเรื่องใดไว้แล้ว ก็ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้ตกลงไว้ และต้องรับผิดในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามด้วย

๘
๒. ระบบพื้นฐานและการบริหารจัดการของรัฐบาลญี่ปุ่น
(Japanese Government : Basic Systems and Practice of Government, Public
Administration and Service Disciplines๓)

๑. ระบบกฎหมายและการจัดการองค์กรของรัฐ
๑.๑ รั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศญี่ ปุ่ น นั้ น มี เ นื้ อ หาไม่ ล ะเอี ย ดซึ่ ง แตกต่ า งจาก
รัฐธรรมนูญของประเทศไทย การดาเนินการต่าง ๆ ของรัฐกระทาโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย (Under
by law not constitution) มิใช่อ้างรัฐธรรมนูญ ดังเช่น กฎหมายไทย การจัดลาดับหมวดของรัฐธรรมนูญ
นั้นเป็นการจัดลาดับตามความสาคัญ และไม่เคยมีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้
หมวด ๑ พระจักรพรรดิ (๘ มาตรา)
หมวด ๒ การละเว้นสงคราม (๑ มาตรา)
หมวด ๓ สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง (๓๑ มาตรา)
หมวด ๔ รัฐสภา (๒๔ มาตรา)
หมวด ๕ คณะรัฐมนตรี (๑๑ มาตรา)
หมวด ๖ ศาล (ตุลาการ) (๗ มาตรา)
หมวด ๗ การคลัง (๙ มาตรา)
หมวด ๘ การปกครองส่วนท้องถิ่น (๔ มาตรา)
หมวด ๙ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ (๑ มาตรา)
หมวด ๑๐ กฎหมายสูงสุด (๓ มาตรา)
หมวด ๑๑ บทบัญญัติเสริม (๔ มาตรา)
๑.๒ รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
- ประเทศญี่ปุ่นเป็นระบบรัฐเดี่ยว
- การปกครองส่วนกลาง เป็นระบบแบ่งแยกอานาจ ประกอบไปด้วย อานาจ
นิติบัญญัติ (รัฐสภา) อานาจบริหาร (คณะรัฐมนตรี) และ อานาจตุลาการ (ศาล)
๓

น ำ เ ส นอโ ดย Masahiro Horie, Director of the Executive Development Center for
Global Leadership (CGL), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) มี น ำคม ๒๕๖๑ และสรุ ป
ควำมโดย นำงสำวจันทกำนต์ เชิดชู นักกฎหมำยกฤษฎีกำ ชำนำญกำรพิเศษ กองกฎหมำยไทย ฝ่ำยข้อมูลกฎหมำย
นำงสำวภี ร ภั ท ร ด่ ำ นธี ร ะภำกุ ล นั ก กฎหมำยกฤษฎี ก ำ ชำนำญกำรพิ เ ศษ กองกฎหมำยกำรศึ ก ษำและวั ฒ นธรรม
ฝ่ำยกฎหมำยอุดมศึกษำและวัฒนธรรม และนำยชรินทร์ สุภพันธ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร ส่วนนโยบำย
และแผน

๙
- การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบการปกครองตนเอง
- จั ง หวั ด (Prefectural Government) ประเทศญี่ ปุ่ น มี ๔๗ จั ง หวั ด
ในจังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด (Governor) และสมาชิกสภาจังหวัด
- เทศบาลมี ๑,๗๑๘ แห่ง ปกครองโดยนายกเทศมนตรี (Mayor) และสภา
เทศบาล กฎเกณฑ์ในการปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกาหนดโดยกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับหลักพื้นฐานของ
การปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นเป็นระบบการปกครองตนเอง
ของประชาชนโดยผู้ว่าราชการจั งหวัด นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่อื่นตามที่
กฎหมายกาหนดจะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง และทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด (Governor)
และนายกเทศมนตรีจะต้องเป็นสมาชิกสภา ในระบบการปกครองในรูปแบบจังหวัดของญี่ปุ่ นยังสามารถ
แบ่งออกเป็น city และ town อีกด้วย
หน่ ว ยงานสาธารณะของท้ อ งถิ่ น มี สิ ท ธิ ที่ จ ะจั ด การทรั พ ย์ สิ น ในท้ องถิ่น
มีสิทธิบริหารและออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของตนเองได้ภายใต้กฎหมาย
๑.๓ โครงสร้างของระบบการปกครองส่วนกลางของญี่ปุ่นประกอบด้วย
(๑) รัฐสภา ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จานวน ๔๖๕ คน มีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง โดยมาจาก
การระบบ แบ่งเขตเลือกตั้ง (single seat constituency) จานวน ๒๘๙ คน และระบบสัดส่วนจานวน
๑๗๖ คน (proportional representation) โดยสภาผู้แทนราษฎรมีอานาจในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีและมีอานาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎรได้อีกด้วย
ปัจจุบันในสภาผู้แทนราษฎรมีพรรคการเมืองจานวน ๑๐ พรรค ข้อมูล
ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๑๙ และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่สังกัดพรรคอีกจานวน ๑๐ ราย
วุฒิสภา ประกอบไปด้วยสมาชิกวุฒิสภาจานวน ๒๔๒ คน (อาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงเป็น ๒๔๘ คน) มีวาระการดารงตาแหน่ง ๖ ปี โดยได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน
โดยตรง โดยการเลือกตั้งจะจัดตั้งขึ้นทุก ๆ ๓ ปี เพื่อคัดออกกึ่งหนึ่ง โดยส่วนหนึ่งของวุฒิสมาชิกมาจาก
การเลือกตั้ง จากระบบแบ่งเขตจังหวัดหลายที่นั่ง จานวน ๑๔๖ ที่นั่ง (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น ๑๔๘
ที่นั่ง) และส่วนหนึ่ง มาจากระบบบัญชีรายชื่อ จานวน ๙๖ ที่นั่ง (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น ๑๐๐ ที่นั่ง)
ปัจจุบันในวุฒิสภานั้นมีพรรคการเมืองจานวน ๘ พรรค ข้อมูล ณ วันที่
๑๓ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๑๙ และมีสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่สังกัดพรรคอีกจานวน ๔ ราย
(๒) คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ดูแล
กิจการแห่งรัฐอีกไม่เกิน ๑๗ ตาแหน่ง (แต่ ณ ปัจจุบันมีรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ดูแลกิจการแห่งรัฐชั่วคราวอยู่

๑๐
๑๙ ตาแหน่ง ซึ่ง ๒ ตาแหน่ง ที่เพิ่มมา คือ รัฐมนตรีสาหรับกิจการฟื้นฟูภัยพิบัติและรัฐมนตรีสาหรับการ
จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคที่โตเกียว ปี ๒๐๒๐)
(๓) ศาลยุติธรรม ประกอบไปด้วย ศาลฎีกา ๑ แห่ง ศาลสูง ๘ แห่ง ศาล
จั ง หวั ด ๕๐ แห่ ง ศาลครอบครั ว ๕๐ แห่ ง และศาลแขวง ๔๓๘ แห่ ง แต่ ใ นประเทศญี่ ปุ่ น ไม่ มี ศ าล
รัฐธรรมนูญ แต่คณะกรรมการตรวจสอบทางการเงิน เป็นคณะกรรมการที่เป็นอิสระในการตรวจสอบ
งบประมาณรายจ่ายและภาษีของรัฐ โดยชื่อของคณะกรรมการดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ
๑.๔ บทบาทที่สาคัญของรัฐสภา
เป็ น องค์ ก รสู ง สุ ด ในการปกครองและตรากฎหมาย โดยในการจั ด ท า
กฎหมายนั้นเริ่มต้น จากรัฐบาล และรัฐสภาเป็นผู้อนุมัติ
- แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
- ให้ความเห็นชอบการเป็นภาคีสนธิสัญญา
- อนุมัติงบประมาณที่เสนอมาโดยรัฐบาล
- ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ผู้ว่าการธนาคารชาติ
ญี่ปุ่น เป็นต้น
- สืบสวนสอบสวนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
- พิจารณาการกล่าวโทษศาลและพิจารณาถอดถอนผู้พิพากษา
อานาจของสภาผู้แทนราษฎรที่มากกว่าวุฒิสภานอกเหนือไปจากอานาจ
ในการเลื อ กนายกรั ฐ มนตรี แ ละการอภิ ป รายไม่ ไ ว้ ว างใจรั ฐ บาลแล้ ว สภาผู้ แ ทนราษฎรยั ง มี อ านาจ
ที่เหนือกว่าวุฒิสภาในการพิจารณาร่างกฎหมาย งบประมาณแผ่นดิน และสนธิสัญญาต่าง ๆ อีกด้วย
โดยหลั กแล้ วการร่างกฎหมายจะมีผ ลเป็นกฎหมายได้ต่อเมื่อผ่ านการ
พิจารณาและลงมติจากทั้งสองสภา แต่หากร่างกฎหมายที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแต่วุฒิสภามีมติที่แตกต่าง
ไปจากสภาผู้แทนราษฎร และสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติยืนยันเป็นครั้งที่สองด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ ร่างกฎหมายดังกล่าวก็ยังคงสามารถผ่านบังคับใช้เป็นกฎหมายได้
นอกจากนี้ ห ากวุ ฒิ ส ภาไม่ ส ามารถพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายได้ ทั น ภายในระยะเวลาหกสิ บ วั น
นั บ แต่ ไ ด้ รั บ ร่ า งกฎหมายที่ ผ่ า นสภาผู้ แ ทนราษฎรแล้ ว (เว้ น แต่ วุ ฒิ ส ภาได้ ล งมติ ข ยายเวลาออกไป)
สภาผู้แทนราษฎรอาจปฏิเสธการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวของวุฒิสภาได้
ในส่วนของเรื่องงบประมาณแผ่นดินนั้นจะต้องเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร
ก่อนโดยในการพิจารณางบประมาณแผ่นดินหากวุฒิสภามีมติแตกต่างไปจากสภาผู้แทนราษฎร และแม้ว่า
จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่ ว มกัน ซึ่งกฎหมายได้กาหนดให้ ตั้งขึ้นแล้ ว ก็ตาม หรือในกรณีที่วุฒิ ส ภา

๑๑
ไม่สามารถพิจ ารณาร่างกฎหมายได้แล้ว เสร็จภายในสามสิบวัน (ไม่นับรวมระยะเวลาที่ขยายออกไป)
ให้ถือว่ามติของสภาผู้แทนราษฎรเป็นมติของรัฐสภา
หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังได้มีการนาไปใช้กับการที่รัฐสภาจะให้ความเห็นชอบ
ในการทาสนธิสัญญาด้วย
๑.๕ บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับคณะรัฐมนตรี
- แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ผู้ที่ถูกเลือกโดยเสียงข้างมากให้ได้รับแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงส่วนมากของสมาชิกรัฐสภา
- รัฐมนตรีที่มีหน้าที่ดูแลกิจการแห่งรัฐโดยส่วนใหญ่ที่มาจากการแต่งตั้งของ
นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกรัฐสภา
- คณะรัฐมนตรีต้องใช้อานาจหน้าที่ตามกฎหมายและต้องรับผิดชอบต่อ
รัฐสภา
- หากสภาผู้ แ ทนราษฎรลงมติ ไ ม่ ไ ว้ ว างใจหรื อ ปฏิ เ สธญั ต ติ ใ ด ๆ
คณะรัฐมนตรีควรจะลาออกทั้งหมดเว้นแต่จะมีการยุบสภาภายใน ๑๐ วัน
- คณะรัฐมนตรีมีอานาจทาสนธิสัญญา แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การอนุมัติของ
รัฐสภา
- คณะรัฐมนตรีต้องจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และนาเสนอต่อ
รัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง เป็ น ผู้ แ ทนของคณะรั ฐ มนตรี มี อ านาจหน้ า ที่ เสนอ
กฎหมาย รายงาน ความสัมพันธ์ทางการต่างประเทศต่อรัฐสภา
- กฎหมายหรือคาสั่งที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
หรือมีกฎหมายให้อานาจไว้
รายนามนายกรัฐมนตรีจานวน ๑๙ คน ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๑๙๘๒
(อันที่จริงแล้วมี ๑๘ คน เนื่องจาก Abe ดารงตาแหน่ง ๒ ครั้ง)
ชื่อนายกรัฐมนตรี

พรรคการเมือง

Naksane
Takeshita
Uno

LPD
LPD
LPD

วันเดือนปี
ที่ดารงตาแหน่งและสิ้นสุด
๒๗ พ.ย. ๑๙๘๒ - ๖ พ.ย. ๑๙๘๗
๖ พ.ย. ๑๙๘๗ - ๓ มิ.ย. ๑๙๘๙
๓ มิ.ย. ๑๙๘๙ - ๑๐ ส.ค. ๑๙๘๙

รวมระยะเวลา
(วัน)
๑,๘๐๖
๕๗๖
๖๙

๑๒
Kaifu
Miyazawa
Hosokawa
Hata
Murayama
Hashimoto
Obuchi
Mori
Koizumi
Abe
Fukuda
Aso
Hatoyama
Kan
Noda
Abe

LPD
LPD
Non-LPD
Non-LPD
Socialist
LPD
LPD
LPD
LPD
LPD
LPD
LPD
DPJ
DPJ
DPJ
LPD

๑๐ ส.ค. ๑๙๘๙ - ๕ พ.ย. ๑๙๙๑
๘๑๘
๕ พ.ย. ๑๙๙๑ - ๙ ส.ค. ๑๙๙๓
๖๔๔
๙ ส.ค. ๑๙๙๓ - ๒๘ เม.ย. ๑๙๙๔
๒๖๓
๒๘ เม.ย. ๑๙๙๔ - ๓๐ มิ.ย. ๑๙๙๔
๖๔
๓๐ มิ.ย. ๑๙๙๔ - ๑๑ ม.ค. ๑๙๙๖
๕๖๑
๑๑ ม.ค. ๑๙๙๖ - ๓๐ ก.ค. ๑๙๙๘
๙๓๒
๓๐ ก.ค. ๑๙๙๘ - ๕ เม.ย. ๒๐๐๐
๖๑๖
๕ เม.ย. ๒๐๐๐ - ๒๖ เม.ย. ๒๐๐๑
๓๘๗
๒๖ เม.ย. ๒๐๐๑ - ๒๖ ก.ย. ๒๐๐๖
๑,๙๘๐
๒๖ ก.ย. ๒๐๐๖ - ๒๖ ก.ย. ๒๐๐๗
๓๖๖
๒๖ ก.ย. ๒๐๐๗ - ๒๔ ก.ย. ๒๐๐๘
๓๖๕
๒๔ ก.ย. ๒๐๐๘ - ๑๖ ก.ย. ๒๐๐๙
๓๕๘
๑๖ ก.ย. ๒๐๐๙ - ๘ มิ.ย. ๒๐๑๐
๒๖๖
๘ มิ.ย. ๒๐๑๐ - ๒ ก.ย. ๒๐๑๑
๔๕๒
๒ ก.ย. ๒๐๑๑ - ๒๖ ธ.ค. ๒๐๑๒
๔๘๒
ตั้งแต่ ๒๖ ธ.ค. ๒๐๑๒
๒,๒๕๖
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๙

๑.๖ องค์กรการปกครองในญี่ปุ่น
(๑) คณะรัฐมนตรี และการจัดการองค์กร
- คณะรัฐมนตรี (นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ดูแลกิจการ
แห่งรัฐ อีกไม่เกิน ๑๙ คน)
- สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (Cabinet Secretariat)
- คณะทางานของนายกรัฐมนตรี
- เลขานุการของนายกรัฐมนตรี
- ผู้ช่วยของนายกรัฐมนตรี
- อื่น ๆ
- เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- ที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรี

๑๓
- อื่น ๆ
- กิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ การฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ภั ย พิ บั ติ (ส าหรั บ พื้ น ที่ ที่ เ กิ ด
เหตุการณ์แผ่นดินไหว)
- กระทรวง หน่วยงานราชการ (Agency) และคณะกรรมการ
โดยโครงสร้ า งของกระทรวงประกอบไปด้ ว ย Head Office เช่ น
รัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และองค์กรที่อยู่ภายใต้กระทรวง (Attached Organizations)
เช่น สถาบันฝึกอบรม Deliberative Council และ Local Offices เช่น สานักงานในภูมิภาคหรือในตาบล
(๒) องค์ ก รในสั ง กั ด รั ฐ บาล ได้ แ ก่ องค์ ก รรั ฐ วิ ส าหกิ จที่ รั ฐ บาลยังเป็น
เจ้าของ เช่น องค์กรไปรษณีย์แห่งชาติญี่ปุ่น องค์กรกระจายเสียงแห่งชาติญี่ปุ่น เป็นต้น และองค์กรอื่น
ของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยแยกตัวออกมาเป็นอิสระทางการบริหารจากกระทรวง เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนา
(๓) องค์กรที่มิใช่องค์กรของรัฐ องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร และองค์กร
ที่แสวงหากาไร
สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระทรวง หน่วยงาน และคณะกรรมการ
ตัวเลขใน () เป็นจานวนอัตรากาลังขั้นสูงสุดของเจ้าหน้าที่ประจาในแต่ละองค์กรภายในเดือนมีนาคม ค.ศ.
๒๐๑๖
๑. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (๑,๐๐๗) คณะกรรมการกฤษฎีกา (๗๗) สานักงาน
คณะกรรมการบุคลากรแห่งชาติ (๖๑๖)
๒. สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (๒,๓๖๕)
- สานักงานพระราชวัง (๑,๐๐๔)
- คณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะแห่งชาติ (๗,๗๔๑)
- คณะกรรมการการค้ายุติธรรม (๘๓๘)
- หน่วยงานกากับดูแลสถาบันการเงิน (๑,๕๖๖)
- หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค (๓๑๒)
- หน่ ว ยงานกิจการฟื้นฟู (ก่อตั้งขึ้นเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่เกิดแผ่ นดิ น ไหว
และสึนามิ) (๑๙๑)
๓. กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร (๕,๐๓๖)
- หน่วยงานการจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติ (๑๗๐)
- คณะกรรมการแก้ไขข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม (๓๕)
๔. กระทรวงยุติธรรม (๕๑,๐๑๒) (รวมหน่วยงานอัยการ ๑๑,๗๙๖)
- คณะกรรมการตรวจสอบความมั่นคง (๔)

๑๔
- หน่วยงานสืบสวนสอบสวนความมั่นคง (๑,๕๔๖)
๕. กระทรวงการต่างประเทศ (๕,๘๖๒) (รวมสถานทูตและสถานกงสุล ๓,๔๑๗)
๖. กระทรวงการคลัง (๑๕,๔๐๓) (รวมสานักงานศุลกากร ๘,๘๗๑)
- สรรพากร (๕๕,๗๐๓)
๗. กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (๑,๗๖๔)
- หน่วยงานกีฬาประจาชาติญี่ปุ่น (๑๒๑)
- หน่วยงานวัฒนธรรม (๒๓๓)
๘. กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ (๓๑,๖๘๐)
- คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (๑๐๖)
๙. กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (๑๖,๒๘๐)
- หน่วยงานป่าไม้ (๔,๒๓๙)
- หน่วยงานประมง (๘๘๑)
๑๐. กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (๔,๕๔๔)
- หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน (๔๕๑)
- สานักงานสิทธิบัตร (๒,๘๒๑)
- หน่วยงานการลงทุนขนาดเล็กและขนาดกลาง (๒๐๒)
๑๑. กระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคม และการท่องเที่ยว (๓๙,๙๔๘)
- องค์กรป้องกันชายฝั่ง (๑๓,๔๒๒)
- กรมอุตุนิยมวิทยา (๕,๑๖๗)
- หน่วยงานการท่องเที่ยว (๑๐๐)
- คณะกรรมการความปลอดภัยทางการคมนาคม (๑๗๘)
๑๒. กระทรวงสิ่งแวดล้อม (๑,๙๕๒)
- คณะกรรมการกากับดูแลนิวเคลียร์ (๙๖๘)
๑๓. กระทรวงการป้องกันประเทศ (๑๙,๗๘๘)
- หน่วยงานการซื้อกิจการ เทคโนโลยี และโลจิสติกส์ (๑,๓๗๓)
- กองกาลังป้องกันตนเอง (๒๔๗,๑๕๘)
- คณะกรรมการตรวจสอบทางการเงิน (๑,๒๕๑)
๑.๗ องค์กรและอานาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
คณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง จะต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ จะเป็ น ตั ว
กาหนดการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งจานวนของรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีนั้นถู กกาหนดโดยกฎเกณฑ์ของ

๑๕
คณะรัฐมนตรี (Cabinet law) ซึ่งในปัจจุบันคณะรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่มี
หน้าที่ดูแลกิจการแห่ งรัฐ อีกไม่เกิน ๑๔ ตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็นก็ส ามารถแต่ง ตั้ง
เพิ่มเติมได้แต่ต้องไม่เกิน ๑๗ ตาแหน่ง เช่น เคยมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่มอยู่ ๒ ตาแหน่ง เป็นการชั่วคราว
เพื่อแก้ไขปัญหาแผ่นดินไหว และเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค และพาราลิมปิคในปี ๒๐๒๐ ซึ่งทา
ให้ในเดือนสิงหาคม ปี ๒๐๑๘ คณะรัฐมนตรีจึงประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ดูแล
กิจการแห่งรัฐอีกจานวน ๑๙ คน
คณะรั ฐ มนตรี ด าเนิ น งานโดยจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง
Professor HORIE ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าในญี่ปุ่นจะมีเฉพาะรัฐมนตรีเท่านั้นที่เข้าร่วมประชุมได้ และมีการ
ประชุมสัปดาห์ละ ๒ วัน และไม่มีการพิจารณาอนุมัติกฎหมายเหมือนกับประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้แทนของคณะรัฐมนตรี และเป็นผู้ที่ต้องตัดสินใจหาข้อสรุปในการประชุมคณะรัฐมนตรี
๑.๘ โครงสร้างการจัดการองค์กรภายในกระทรวงและหน่วยงานราชการอื่นๆ (Agency)
กฎหมายการจั ด การองค์ ก รของญี่ปุ่ น ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการจั ดการ
องค์กรไว้ ดังนี้
- การจัดการองค์กรไม่ว่าจะเป็นกระทรวงหรือหน่ว ยราชการอันจะต้ อง
เป็ น ไปตามกฎหมาย โดยในกฎหมายจะกาหนดประเภทขององค์กร และกาหนดตาแหน่งหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ในกระทรวง เว้นแต่ตาแหน่งเลขา (หรือสานักงานเลขาธิการ) จะกาหนดโดยกฎเกณฑ์ที่ออกโดย
คณะรัฐมนตรี ซึ่งรายชื่อกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ นั้นจะปรากฏอยู่ในภาคผนวกของกฎหมายจานวน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีอาวุโส และเลขาธิการรัฐสภา ก็จะต้องกาหนดในกฎหมายด้วยเช่นกัน แต่อาจกาหนด
รายละเอียดเฉพาะตาแหน่งในแต่ละกระทรวงในภาคผนวก อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีในกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรก็กาหนดหลักเกณฑ์ สาหรับบางกระทรวงหรือบางส่วนราชการไว้เป็นพิเศษ เช่น กระทรวงการคลัง
เป็นต้น โดยในกฎหมายที่กาหนดกฎหมายจัดตั้งกระทรวงใดเป็นพิเศษนั้นจะกาหนดบทบาทหน้าที่ และ
โครงสร้างการจัดการองค์กร ไว้ด้วย
ส่วนการจัดการภายในรายละเอียดนั้นจะเป็ นไปตามกฎหมายลาดับรองที่ออก
โดยกฎของคณะรัฐมนตรีหรือกฎเกณฑ์ที่มีลาดับต่ากว่า
- การปรับโครงสร้างองค์กรภาครัฐ
(๑) การรวมกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อเป็นกระทรวงที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้น หรือการแบ่งกระทรวงนั้น เป็นแนวทางในการปรับโครงสร้างองค์กรภาครัฐที่แตกต่างกัน
บางประเทศมีทิศทางในการรวมกระทรวงต่าง ๆ เข้ากับหน่วยงานที่มีหน้าที่
คล้ า ยคลึ ง กั น หรื อ ที่ มี ค วามเกี่ ย วพั น กั น ให้ เ ป็ น กระทรวงที่ ใ หญ่ ก ว่ า เดิ ม ในขณะที่ น โยบายของการ
ดาเนิ น การตามหน้าที่จ ะถูกแบ่งแยกออกจากนโยบายในการกาหนดหน้าที่ตราบเท่าที่เป็นไปได้ เช่น

๑๖
การปฏิรูป Hashimoto reform ของญี่ปุ่นในปี ๒๐๐๑ แต่ในทางตรงกันข้ามในประเทศที่มีการจัดการ
รัฐแบบใหม่นั้น กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ จะถูกแบ่งแยกให้เล็กลง
(๒) การที่กระทรวงมีขนาดใหญ่เกินไปอันส่งผลกระทบต่อการจัดการ หรือการที่
แบ่งแยกกระทรวงมากเกินไปอันส่งผลกระทบต่อการประสานงานกัน
บางประเทศเคยมีประสบการณ์ในการจัดการกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่เกินไป
แต่บางประเทศที่ มีการจัดการรัฐแบบใหม่นั้นกลับมีปัญหาในการประสานงานกันขององค์กรที่มีหน้าที่
เกี่ย วพัน กัน จึ งได้มีการน าเสนอรู ป แบบการจัดการแบบร่วมกันซึ่งยังไม่เคยมีการพิสู จน์ว่าจะประสบ
ความสาเร็จหรือไม่
๑.๙ การจัดการหน่วยงานอื่นของรัฐ (Executive Agencies)
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
ราชการถูกกาหนดขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๐๑ องค์กรต่าง ๆ เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ถูกแยกตัว
ออกมาจากการกากับ ของกระทรวงและแปลงสภาพไปเป็น องค์กรอิส ระ ซึ่งมีชื่อว่า “Independent
Administrative Agencies” ซึ่ ง องค์ ก รของรั ฐ หลาย ๆ แห่ ง ที่ เ หลื อ อยู่ ก็ อ อกนอกระบบแล้ ว เช่ น กั น
ซึ่งหลักการสาคัญของระบบ Independent Administrative Agency คือ มีการกากับดูแลจากกระทรวง
แบบไม่เข้มงวดมากนัก การวางแผนการดาเนินงานกระทาโดยหน่วยงานนั้น ๆ และมีเกณฑ์ในการกากับ
ดูแลจากรัฐบาลที่ยืดหยุ่น และไม่ถือว่าเจ้าหน้าที่ขององค์กรเป็นข้าราชการ
๑.๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ของญี่ ปุ่ น แบ่ ง เป็ น การปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ทั่ ว ไ ป (Ordinary Local Government) แ ล ะ เ ข ต ป ก ค ร อ ง พิ เ ศ ษ ( Special Local
Government)
- การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว ๆ ไปแบ่งเป็น จังหวัดและเทศบาล
- เขตปกครองพิเศษ คือเขตปกครองในโตเกียว (Special Words)
และ Municipal Cooperatives
(๒) วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่น
- จังหวัด (มีลูกจ้าง ๑,๕๐๐,๐๖๗ คน สารวจเมื่อ ๑ เมษายน ๒๐๑๕)
- เขตการปกครองและจานวนจั งหวัด ไม่มี การเปลี่ ยนแปลงมา
ตัง้ แต่ ค.ศ. ๑๘๘๘
- จ านวนประชากรมี ตั้ ง แต่ ๐.๕๗ ล้ า นคน (เมื อ งTottori)
ไปจนกระทั่ง ๑๓.๕๐ ล้านคน ในโตเกียว แต่มีจานวนเทศบาลลด

๑๗
น้อยลงนับตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๘๘ - ๒๐๑๖ โดยเมืองโยโกฮาม่าเป็น
เมืองที่มีประชากรเยอะที่สุด (๓.๗ ล้านคน)

๑๘
(๓) การจัดการองค์กรภายในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
๑) ผู้บริหารสูงสุด
ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรี ได้รับการเลือกตั้งมาจาก
พลเมืองในพื้นที่ มีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี และอาจดารงตาแหน่งสองวาระได้ (re–eligible) และ
สามารถถูกถอดถอนได้จากการร้องเรียนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น
๒) สมาชิกสภาเทศบาลและสภาจังหวัด (legislature)
สมาชิกสภาจังหวัดและสมาชิกสภาเทศบาล มาจากการเลือกตั้ง
ของพลเมือง ในพื้นที่ มีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี ซึ่งพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจร้องเรียนหรือร้อง
ขอให้สมาชิกสภาพ้นจากตาแหน่งได้เช่นกัน
๓) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีและ
สภาจังหวัด สภาเทศบาล สมาชิกสภาอาจลงมติไม่ไว้วางใจผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายกเทศมนตรีได้ด้วย
คะแนนเสียง ๒ ใน ๓ หรือ๓ ใน ๔ แล้วแต่กรณี
๔) จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่น (สภาจังหวัดและสภาเทศบาล)
ในแต่ละท้องถิ่นสามารถกาหนดกฎเกณฑ์ กาหนดจานวนสมาชิกได้เอง
อย่างไรก็ดี หากมีการควบรวมเทศบาล จานวนสมาชิกสภาเทศบาลจะต้องลดลงด้วย
๕) ระเบี ย บการจั ด การองค์ ก ร ในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น สามารถก าหนด
หลักเกณฑ์ในการปกครองตนเองได้เอง
(๔) ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน (Intergovernmental Relations)
๑) ความสัมพันธ์เกี่ยวกับอานาจหน้าที่
ประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างจะให้อานาจส่วนท้องถิ่นดาเนินการในเรื่อง
ต่าง ๆ เอง ค่อนข้างกว้างยกเว้นความสัมพันธ์ทางการทูตและการป้องกันประเทศ โดยส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดการทรัพย์สินและ ออกกฎเกณฑ์ในการปกครององค์กรได้เอง
๒) ความสัมพันธ์ในส่วนการเงินการคลัง
โดยที่ รั ฐ บาลกลางได้ ก ระจายอ านาจให้ ท้ อ งถิ่ น มี อ านาจและ
หน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น งาน รั ฐ บาลส่ ว นกลางจึ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ รั ฐ บาลส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในรู ป แบบของ
การจั ดการการจั ดเก็บภาษีให้ ท้องถิ่น เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีสุรา
ร้อยละ ๕๐ ภาษีการบริโภค ร้อยละ ๒๒.๓ และ Local Corporate tax หรือการให้เงินอุดหนุนเป็นต้น
โดยการแบ่งส่วนภาษีนั้นกระทาโดยกระทรวง Internal Affairs and Communications ส่วนการแบ่ง
เงินอุดหนุนมายังท้องถิ่นนั้นเป็นอานาจของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ ของท้องถิ่น
๓) ความสัมพันธ์เกี่ยวกับบุคลากร
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ มีทั้งเจ้าหน้าที่ของส่วนท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ที่มาจากส่วนกลาง ทาให้ระบบการทางานมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีทั้งผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่

๑๙
และผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนโยบายและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์จากส่วนกลางเข้าไป
ในการทางาน ซึ่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางอาจขอย้ายกลับเข้าองค์กรในส่วนกลางเมื่อเสร็จภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายในเวลาต่อมา
๔) การระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น
ในประเทศญี่ปุ่นมีคณะกรรมการชุดหนึ่งชื่อว่า “The National
and Local Government Dispute Resolution Committee” ซึ่ ง มี ค ณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ ง มาจาก
บุคคลซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อวินิจฉัยปัญหาและให้ข้อแนะนาแก่คู่กรณี
(๕) การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ ของส่ วนกลางและส่ ว นท้ องถิ่ นในการ
ให้บริการสาธารณะ
ส่วนกลาง

จังหวัด

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
ระบบรักษาความ การรักษาความยุติธรรมการทูต
ตารวจ
ศูนย์จัดการสาธารณภัย
ปลอดภัย
การป้องกัน
ศูนย์จัดการสาธารณภัย
ดับเพลิง
สิ่งแวดล้อม การป้องกันสิ่งแวดล้อม
ป้องกันมลพิษและของเสีย ขึ้นทะเบียนผู้อยู่อาศัย
บริการประปา
ในภาพรวม
ที่เกิดจากอุตสาหกรรม
ป้องกันสิ่งแวดล้อม และ
กาจัดของเสียในครัวเรือน
สาธารณสุข
ประกันสุขภาพ
สังคมสงเคราะห์เด็ก
สังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
บานาญ
หน่วยบรรเทาและให้ความ คนพิการ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ช่วยเหลือ
โรงเรียน
ใบอนุญาตเกี่ยวกับยา
บริการสาธารณสุข
บานาญ
โรงพยาบาล
บริการสาธารณสุข
ใบอนุญาตเภสัชกร
การศึกษา
การออกใบอนุญาตดาเนิน
ออกใบอนุญาตโรงเรียน
โรงเรียนประถม และ
กิจการ มหาวิทยาลัย
เอกชน
มัธยมศึกษา
โรงเรียน
โรงเรียนประจาจังหวัด
วางมาตรฐานตาราเรียนที่
จาเป็น
อุตสาหกรรมและ ระบบเศรษฐกิจ
SME และการสนับสนุน
SME และการสนับสนุน
ธุรกิจท้องถิ่น (OTOP)
ธุรกิจท้องถิ่น
การจ้างงาน
การวางนโยบายการเงิน

๒๐
ศุลกากร
การค้าและอุตสาหกรรม
การจ้างงาน
การหยุดงาน
โครงสร้างพื้นฐาน ดูแลและกาหนดประเภท
บริหารสาธารณะ ทางหลวงและทางน้าสายหลัก

การเกษตรกรรมและ อาหาร
ป่าไม้
การฟื้นสภาพที่ดินทาง
การเกษตร
คุ้มครองและอนุรักษ์น้า
การขนส่งและ
สาธารณูปโภค

การประปา
การขนส่ง
การสื่อสารและโทรคมนาคม

การจ้างงาน
การหยุดงาน

ดูแลทางหลวง
ดูแลทางหลวงชนบท และ
ทางหลวงชนบทและทางน้า แม่น้า ลาคลองในชุมชน
ออกใบอนุญาตก่อสร้าง
สายหลัก
วางผังเมืองและกาหนด
หลักเกณฑ์ควบคุมอาคาร
สนับสนุนการฟื้นสภาพ
สนับสนุนการร่วมมือ
ที่ดินทางการเกษตร การ ในการฟื้นฟูสภาพที่ดิน
อนุญาตการเปลี่ยนแปลง มีคณะกรรมการอนุรักษ์
ประเภทการใช้สอยที่ดิน ป่าไม้ประจาเทศบาล
คุ้มครองและอนุรักษ์ป่า
การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่

๒. ระบบข้าราชการ การบริหารงานบุคคล และวินัยการบริการ
๒.๑ ข้าราชการ
(๑) ข้าราชการของรัฐ บาลแห่ งชาติ ซึ่งข้าราชการของรัฐ บาลแห่ ง ชาติ นี้
แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ คือรูปแบบพิเศษ เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ผู้พิพากษา เป็นต้น
และรูปแบบทั่วไป ซึ่งเป็นรูปแบบการบริการสาธารณะที่นอกเหนือจากรูปแบบพิเศษ โดยมีจานวน ๒๙๗
หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๐๑๗ (ไม่นับรวมกองกาลังป้องกันตนเอง)
(๒) ข้าราชการของรัฐบาลส่วนท้องถิ่น ซึ่งการบริการของท้องถิ่นนั้นแบ่งเป็น
๒ รูปแบบ คือ รูปแบบพิเศษและรูปแบบทั่วไป โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีจานวน ๒,๗๔๓ แห่ง
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๒๐๑๗) ประกอบด้วย ๑,๓๘๘ อาเภอ และ ๑,๓๕๕ เทศบาล
(๓) ระบบและการกากับดูแลที่แตกต่างกันสาหรับข้าราชการแต่ละประเภท
โดยส่ ว นใหญ่แล้ ว พระราชบั ญญัติข้าราชการพลเรือน จะใช้บังคับกับข้าราชการของรัฐ บาลแห่ ง ชาติ
ประเภทรูปแบบทั่วไป และพระราชบัญญัติข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้บังคับกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประเภทรูปแบบทั่วไป เช่น กฎ ระเบียบ ของข้าราชการในรูปแบบทั่วไปก็จะแตกต่างไปจากข้าราชการ
ในรูปแบบพิเศษ เป็นต้น

๒๑
๒.๒. การบริหารงานบุคคล
(๑) การสรรหา โดยส่วนใหญ่แล้วข้าราชการประเภททั่วไปจะสรรหาจากผู้ที่
จบการศึกษาจากสถานศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งการคัดเลือกจะทาโดยการสอบ
การแบ่งกลุ่มอภิปราย และการสัมภาษณ์ โดยมีสานักงานคณะกรรมการบุคลากรแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กร
ที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง (หรือเทียบได้กับ สานักงาน ก.พ. ของประเทศไทย) เป็นผู้ควบคุมการสอบ
และแต่ละกระทรวงหรือแต่ละหน่วยงานสามารถเลือกและสรรหาบุคคลเข้าทางานได้จากการแนะนาของ
สานักงานดังกล่าว นอกจากนี้การมีประสบการณ์ในการทางานอาจจะมีความจาเป็นที่ จะต้องมีคุณสมบัติ
ดังกล่าวสาหรับบางอาชีพหรือบางตาแหน่ง ในส่วนของแรงจูงใจในการเป็นข้าราชการนั้น เช่น มีการเลื่อน
ต าแหน่ ง ให้ สู ง ขึ้ น การมี ใ จรั ก ในการบริ ก ารสาธารณะ ประโยชน์ ส าธารณะ การมี ค วามต้ อ งการ
ที่ จ ะท างานเพื่ อ สาธารณะ ประเทศชาติ สั ง คม และประชาชน การก าหนดนโยบายสาธารณะที่ มี
ความน่าสนใจ การมีศักดิ์ศรีและเป็นที่นับถือในสังคม เป็นต้น
(๒) การแต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนตาแหน่ง และการถอดถอน ในแต่ละ
กระทรวงหรื อแต่ล ะหน่ ว ยงานสามารถดาเนินการดังกล่ าวกับเจ้าหน้าที่ของตนได้เอง แต่การแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ระดับสูงจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบุคคลากรของคณะรัฐมนตรีและที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี
การเปลี่ ย นงานและเปลี่ ย นต าแหน่ ง ที่ บ่ อ ยครั้ ง นั้ น ก็ เ พื่ อ การเป็ น ผู้ น า
ในอนาคต จึงต้องมีการมอบหมายงานที่หลายหลาย มีการโอนย้ายจากสานักงานหนึ่งไปยังที่อื่น หรือจาก
ทบวงหนึ่งไปยังอีกทบวงหนึ่ง โดยรอบหนึ่งจะใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ประมาณ ๑ ปี หรือ ๒ ปี
เพื่อที่จะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและเป็นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในสาขาที่แตกต่างกันออกไป
ในด้านของเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานจะมีรูปแบบความก้าวหน้า เช่น
จากระดับทั่วไป ระดับชานาญการ ไปสู่ระดับอาวุโส เป็นต้น หรือจากการเป็นเจ้าหน้าที่ รองผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ ผู้อานวยการในสานักงานเลขาธิการรัฐมนตรี จนไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เป็นต้น
(๓) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใช้วิธีการอบรมภาคบังคับและภาคสมัครใจ
โดยจั ดขึ้น เองในแต่ละกระทรวงหรือแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ เอง หรือจัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
บุคลากรแห่งชาติ เป็นต้น
(๔) การประเมินผล จะมีการพิจารณาจากความสามารถ การปฏิบัติงาน และ
ที่สาคัญคือการให้ความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในสานักงาน
(๕) การเกษียณอายุ สาหรับข้าราชการในรูปแบบทั่วไปจะมีการเกษียณอายุ
ที่ ๖๐ ปี แ ต่ ก ารเกษี ย ณอายุ ที่อ ายุ มากกว่า ๖๐ ปี นั้ น จะใช้ กั บ เจ้ า หน้า ที่ ระดั บรั ฐ มนตรี ช่ว ยว่ าการ
กระทรวง นักการทูต ตุลาการ ผู้พิพากษา เป็นต้น
(๖) ค่าตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและจานวนค่าตอบแทน
นั้นเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด และสานักงานคณะกรรมการบุคลากรแห่งชาติจะมีการสารวจระดับ

๒๒
เงิน เดือนในภาคเอกชนและหากมีความจาเป็นที่จะเปลี่ ยนแปลงก็จะมีการนาเสนอต่อคณะรัฐ มนตรี
เพื่ อ เป็ น การท าให้ มั่ น ใจว่ า เงิ น เดื อ นของข้ า ราชการจะมี ค วามเหมาะสม เท่ า เที ย มกั บ เงิ น เดื อ นของ
ภาคเอกชน
(๗) เงินบาเหน็จ และบานาญ
(๘) วินั ย และการรักษาวินัย เช่น ข้าราชการจะต้องผ่ านการปฏิญาณตน
การประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการรับใช้สั งคมส่วนรวม การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
การห้ามประท้วงหยุดงาน การก่อวินาศกรรม การมีหน้าที่ในการรักษาความลับของทางราชการแม้ว่า
จะเกษียณอายุ การอุทิศตนให้กับงาน การห้ามการทากิจกรรมทางการเมืองและการมีความสัมพันธ์กับ
องค์กรทางการเมือง การห้ามไม่ให้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชน เป็นต้น การฝ่าฝืนข้อปฏิบัติและข้อห้าม
ปฏิบัติเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการผิดวินัย และอาจมีโทษทางอาญา เช่น ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหน้าที่
ที่จะต้องรักษาความลับ เป็นต้น
(๙) การลงโทษทางวินัย ได้แก่ การไล่ออก การพักงาน การลดเงินเดือน
การตักเตือน โดยตัวอย่างของการลงโทษทางวินัย เช่น การเปิดเผยความลับระหว่างประเทศ อาจจะถูก
ลงโทษทางวินัยโดยการพักงานจนถึงการไล่ออก การล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าโดยวาจาหรือการกระทา
อาจถูกลงโทษโดยการลดเงินเดือนจนถึงการพักงาน การยักยอกเงินหลวง จะถูกลงโทษโดยการไล่ออก
การก่ออุบัติเหตุทางการจราจรเนื่องจากอาการมึนเมา จะถูกลงโทษโดยการไล่ออก การปกปิดการทุจริต
โดยผู้ใต้บังคับบัญชา อาจถูกลงโทษโดยการลดเงินเดือนจนถึงการพักงาน
(๑๐) จริยธรรม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน
เช่น การห้ามรับเงิน สิ่งของ หรือการบริการ การท่องเที่ยว การเล่นกอล์ฟ เป็นต้น โดยการกระทาดังกล่าว
จะพิจารณาจากมาตรฐานของวิญญูชน นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวยังมีการกาหนดให้มีหน้าที่
รายงานการรับการให้ของขวัญ รายได้ มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านจริ ยธรรมในแต่ละกระทรวง จัดให้มีการรายงานจริยธรรมต่อรัฐสภา การกาหนด
การลงโทษทางวินัยต่อการกระทาที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้และการเปิดเผยการลงโทษดังกล่าว
(๑๑) สิ ทธิของข้าราชการประเภทรูปแบบทั่ว ไป มีสิ ทธิในฐานะเป็นผู้ ใช้
แรงงาน แต่จะถูกจากัดสิทธิอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานของบริษัทเอกชน เช่น สิทธิในการ
รวมกลุ่ มของข้าราชการ ซึ่ งยกเว้น ตารวจและกองกาลั งรักษาชายฝั่ ง ที่จะสามารถรวมกลุ่ มกันจัดตั้ง
สหภาพได้ นอกจากนี้ยังมีสิทธิในการเจรจาต่อรองในเรื่องการจัดการ การจ่ายค่าตอบแทน และเงื่อนไข
ในการทางาน แต่ก็อาจถูกจากัดกรอบโดยกฎหมาย เช่น ในเรื่องค่าตอบแทน เป็นต้น
(๑๒) ความเป็ น ธรรม มี ร ะบบพิ เ ศษในการตรวจสอบโดยที่ ข้ า ราชการ
สามารถร้องเรียนถึงการบริหารจัดการขององค์กรตนต่อสานักงานคณะกรรมการบุคลากรแห่งชาติได้

๒๓
๒.๓ การจัดการกับขนาดอัตรากาลัง
จานวนอัตรากาลังขั้นสูงสุด หรือเพดานสูงสุด ของจานวนเจ้าหน้าที่ประจา
ของรัฐบาลแห่งชาติทั้งหมดถูกกาหนดขึ้นโดยกฎหมาย และในแต่ละกระทรวงหรือหน่วยงานจะถูกกาหนด
กรอบอัตรากาลังโดยคาสั่งของคณะรัฐมนตรี ซึ่งการใช้บังคับแผนการลดอัตรากาลังได้มีการดาเนินการ
มาหลายทศวรรษแล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการทาให้แน่ใจว่าการปรับ การจัดสรรอัตรากาลังในรัฐบาลนั้นอยู่
ภายใต้กฎระเบียบที่กาหนดอัตรากาลังขั้นสูงสุด แต่การที่จะปรับเปลี่ยนจานวนเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบและตรวจสอบโดยสานักงานการจัดการกลาง (ซึ่งปัจจุบันคือคณะกรรมการบุคคลากรของ
คณะรัฐมนตรี)
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
(๑) ประชาชนและลักษณะของความสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่ ประชาชน
ในฐานะที่เป็นเจ้าของรัฐบาล ในฐานะที่เป็นลูกค้าของรัฐบาล และในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนของรัฐบาล
(๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการบริหารงานของรัฐบาลแห่งชาติ
ได้แก่
- กระบวนการทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง ในฐานะเป็นผู้สมัคร สมาชิกพรรค
การเมือง หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น และการดาเนินการที่เกี่ยวกับรัฐสภา ไม่ว่าในฐานะเป็นสมาชิก
รัฐสภาหรือประชาชน เช่น การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการของสมาชิก
รัฐสภา การยื่นคาร้อง คาฟ้อง หรือข้อเสนอต่าง ๆ การแถลงการณ์ทาประชาพิจารณ์ในการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการรัฐสภา เป็นต้น
- กระบวนการบริ ห าร ได้ แ ก่ การก าหนดนโยบาย การด าเนิ น การ และการ
ประเมินผล ซึ่งอาจจะมีการตอบโต้กันระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ประชาชนอาจมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายการดาเนินการ และการประเมินผล
(๓) การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการบริหารงานของรัฐบาลท้องถิ่น
การบริหารงานส่วนท้องถิ่นโดยตนเองถือเป็นจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตย ซึ่งอาจทาโดยรัฐ บาลหรื อ
พลเมืองท้องถิ่นนั้น และระบบประชาธิปไตยโดยตรงในส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด (ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า ๓๐ ปี) นายกเทศมนตรี (ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า ๒๕ ปี) และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น การยื่นคาร้องถอดถอนผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาท้องถิ่น
การยื่นคาร้องให้ตรากฎหมาย ทบทวนหรือยกเลิกกฎหมายระดับท้องถิ่น การยื่นคาร้องให้ตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น

๒๔
๓. การวางแผนการดาเนินงานของภาครัฐ
(Administrative Planning and Plans in the Japanese Government๔)

การวางแผนการดาเนินงานของภาครัฐ เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารและพัฒนา
ประเทศ โดยมีแนวคิดว่า การวางแผนจะช่วยให้ประเทศพัฒนาไปอย่างมีระบบ มีทิศทาง แต่แม้จะมีการ
วางแผนแล้วก็ใช่ว่าจะประสบความสาเร็จตามแผนที่วางไว้เสมอ ภาครัฐจึงให้ความสาคัญกับการวางแผน
ค่อนข้างมากในทุก ๆ เรื่องที่จะดาเนินการ
ความหมายและความส าคั ญ ของการวางแผน (Meaning and Importance of Planning and
Administrative Plans in the Government)
ได้มีการให้คาจากัดความคาว่า “การวางแผน” ไว้อย่างหลากหลาย เช่น หมายถึง กรอบการ
ท างานเพื่ อ ให้ ส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ หรื อ ภารกิ จ ต่ า ง ๆ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การภายใต้ เ งื่ อ นไข
บางประการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีหน่วยงานของรัฐ เช่น คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี เป็นผู้กาหนดนโยบายของแผนการดาเนินงาน การวางแผนและการจัดทาแผนจึงเป็นการวางแนว
ปฏิบั ติในอนาคตอย่ า งมีห ลั ก เกณฑ์ เพราะจะทาให้ รู้ว่าช่ว งเวลาใดจะต้ อ งด าเนิ นการในเ รื่ อ งใดและ
ดาเนินการอย่างไร จึงก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทุกระดับความสั มพันธ์ของการบริห าร
จัดการภาครัฐ ซึ่งมีความสาคัญอย่างมากเพื่อให้การบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การวางแผนและการประสานงาน (Planning and Coordination)
การประสานการทาแผน (Coordination of Planning) การวางแผนจะเป็นเครื่องมือ
หรือวิธีการที่ช่วยให้นโยบาย มาตรการ หรือการดาเนินการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กัน ได้
ไม่ขัดแย้งกัน ประสานงาน ซึ่งจะทาให้การพัฒนาประเทศเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ เพราะในการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมที่ สั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั น นั้ น ถ้ า ปล่ อ ยให้ ต่ า งคนต่ า งท า อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการไม่
ประสานงานและนาไปสู่ผลที่ไม่พึงประสงค์ของส่วนรวมได้ เช่น หน่วยงานหนึ่งสร้างถนน อีกหน่วยงาน
หนึ่งวางท่อประปา อีกหน่วยงานหนึ่งวางสายโทรศัพท์ หากไม่มีการประสานงานกัน ย่อมจะทาให้เกิด
ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจาเป็นได้
๔

นำเสนอโดย Masahiro Horie, Director of the Executive Development Center for Global
Leadership (CGL), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) มีนำคม ๒๕๖๑ และสรุปควำมโดย
นำงสำวจันทกำนต์ เชิดชู นักกฎหมำยกฤษฎีกำ ชำนำญกำรพิเศษ กองกฎหมำยไทย ฝ่ำยข้อมูลกฎหมำย นำงสำวภีรภัทร
ด่ำนธีระภำกุล นักกฎหมำยกฤษฎีกำ ชำนำญกำรพิเศษ กองกฎหมำยกำรศึกษำและวัฒนธรรม ฝ่ำยกฎหมำยอุดมศึกษำ
และวัฒนธรรม และนำยชรินทร์ สุภพันธ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ส่วนนโยบำยและแผน

๒๕
การประสานแผน (Coordination by Planning) เป็ น ภารกิ จ ที่ มี ก ารวางแผน
ในองค์กร การประสานงานการดาเนินงานในการวางแผนถือเป็นเรื่องที่สาคัญ เช่น แผนก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน ถนน สนามบิน ท่าเรือ และท่อระบายน้า
ประเภทของการวางแผน (Various Kinds of Plans for Public Administration)
การจ าแนกประเภทของการวางแผนตามขอบเขตความครอบคลุ ม ของแผน
อาจจาแนกแผนออกได้ ดังนี้ (๑) ระยะเวลาการดาเนินการของแผน (ระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น)
ซึ่ ง ในแต่ ล ะแผนอาจก าหนดระยะเวลาในการด าเนิ น การทั้ ง สามระยะ หรื อ ระยะใดระ ยะหนึ่ ง ได้
โดยค านึ ง ถึ ง ผลที่ จ ะประสบความส าเร็ จ เป็ น ส าคั ญ (๒) นโยบายต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ แ ผน เป็ น แผน
ซึ่งกาหนดขอบเขตของแนวปฏิบัติไว้อย่างกว้าง ๆ เพื่อให้เลือกตัดสินใจ และการตัดสินใจภายใต้นโยบาย
จะช่ว ยให้ บ รรลุ เป้ าหมายและวัตถุป ระสงค์ที่ต้องการได้ (๓) วัตถุประสงค์ ของแผน จัดเป็นเรื่องหลัก
ในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การวางแผน (๔) ระดั บ ของแผน เช่ น แผนกลยุ ท ธ์ ท างการเมื อ ง
หรือแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ (๕) ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทาแผน (๖) งบประมาณที่ใช้
ส าหรั บ การดาเนิน งานตามแผน ซึ่ งแผนที่ประกอบด้วยตัวเงินหรือ มีเงื่อนเวลาต้องดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ในบางองค์กรจะให้ความสาคัญของแผนในเรื่องนี้มากที่สุด (๗) ข้อกาหนดต่าง ๆ
ในเนื้อหาของแผน และ (๘) ขอบเขตที่ต้องอยู่ภายใต้การดาเนินการตามแผน
รัฐบัญญัติมูลฐานในการวางแผน (Statutory Basis of Planning)
ภาครั ฐอาจจั ดให้ มีแผนโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย (Statutory - referred plans)
หรื อ แผนที่ ไ ม่ ไ ด้ อ าศั ย อ านาจตามกฎหมายในการด าเนิ น การ (Non - statutory - referred plans)
ซึ่งแผนที่อาศัยอานาจตามกฎหมาย ส่วนใหญ่จะเป็นแผนที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนรวม เช่น แผนเร่งรัด
การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนป้องกันภัยพิบัติ แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนพลังงาน
แผนด้านการบริโภคและด้านการเกษตร และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนแผนที่ไม่ได้อาศัยอานาจตาม
กฎหมายในการดาเนินการ เป็นในลักษณะของแผนที่ให้อานาจฝ่ายบริหารในการกาหนดนโยบายที่ออก
โดยคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ เช่น แผนเศรษฐกิจ แผนส่งเสริมการจ้างงาน
แผนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ แผนข้อมูลด้านความปลอดภัย แผนปฏิรูปการบริหาร เป็นต้น อย่างไรก็ดี
ในกรณีของแผนที่ฝ่ายบริหารมีอานาจในการจัดทาแผนนั้น หากจะนามาใช้บังคับก็จาต้องกาหนดเป็น
มาตรการทางกฎหมายขึ้นมาใช้บังคับด้วย
ผลทางกฎหมายของแผน (Patterns of Legal Effects (Validity) of Plan)
(๑) แผนที่มีผลผูกพันตามกฎหมายกับประชาชน เช่น แผนการวางผังเมือง

๒๖
(๒) แผนที่มีผลผูกพันตามกฎหมายกับองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบทาง
กฎหมายต่อประชาชน แต่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เช่น แผนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม หรือแผน
ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานของรั ฐ บาลกลางหรื อ รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น เช่ น แผนพั ฒ นาชาติ
ตามพระราชบั ญญัติการพัฒ นาชาติ หรือแผนสิ่งแวดล้ อมขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้ อม
ขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนและการจัดทางบประมาณ (Relationship between Planning
and Budgeting)
การจั ด ท าแผนการด าเนิน งานของภาครัฐ จะมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์กั บ การจั ดทา
งบประมาณ แผนจะสามารถนาไปปฏิบัติได้จริงมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับงบประมาณ การจัดทาแผนและ
งบประมาณจึ ง ควรมี ค วามสอดคล้ อ งกั น แต่ ก็ จ ะมี ค วามแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะแผนขึ้ น อยู่ กั บ การ
ดาเนินงานของแต่ละแผนว่ามีความครอบคลุมการดาเนินงานมากน้อยเพียงใด
เนื้อหาในแผน (Content of Plan)
เนื้ อหาที่จ ะกาหนดไว้ ใ นแผนนั้ น ขึ้นอยู่กับเรื่อ งที่ จ ะใช้บั ง คับว่ า มีส าระอย่ างไรและ
ครอบคลุมแค่ไหนเพียงไร
การจัดทาแผน (Making of Plans)
ในการจัดทาแผน ประกอบด้วยองคาพยพหลายส่วนและมีขั้นตอนการดาเนินการจัดทา
แ
ผ
น
ดังนี้
(๑) องค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในตอนเริ่ ม ของการจั ด ท าแผน คื อ คณะรั ฐ มนตรี
หรือกระทรวง และหน่วยงานราชการต่าง ๆ หรือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๒) สภาที่ปรึกษา มีหน้าที่ทบทวนแผนปัจจุบันและจัดทาข้อเสนอ โดยมีคณะรัฐมนตรี
หรือกระทรวง และหน่วยงานราชการต่าง ๆ หรือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสนับสนุนการทางาน
เพื่อเป็นการย้าให้เห็นถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่แม้จะไม่มีหน้าที่ทบทวนแผนที่ มีอยู่ ใน
ปัจจุบัน แต่ก็ยังมีความรับผิดชอบ
(๓) การประสานงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(๔) การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี (ในแผนที่มีความสาคัญเช่นในกรณีของแผนที่ต้องมี
การใช้บังคับตามกฎหมาย)
(๕) การจัดทารายงานเพื่อเสนอต่อสภาไดเอ็ท

๒๗
(๖) การเปิดเผยแผนสู่สาธารณชน เพื่ อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การจัดทา
ประชาพิจารณ์ การจัดรับฟังความคิดเห็น และวิธีการอื่น ๆ
การดาเนินการตามแผน (Implementation of Plans)
ในการดาเนินการตามแผนนั้น รัฐบาลกลางอาจเป็นผู้ดาเนินการเอง หรืออาจมอบให้
รัฐบาลท้องถิ่น องค์กรเอกชน หรือบุคคล เป็นผู้ดาเนินการ โดยเฉพาะในกรณีแผนที่มีลักษณะเป็นนโยบาย
สาธารณะนั้น องค์กรอื่นที่มิใช่ผู้ออกนโยบายตามแผนอาจไม่มีความเข้าใจที่มากพอในการดาเนินการ
ดังนั้น ในการจะนาแผนไปใช้ในการปฏิบัติงานจาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องร่วมมือกัน
อย่างใกล้ชิดเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในแผนแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการกาหนดทิศทาง
และการแนะแนวการด าเนิ น การ การให้ ก ารศึ ก ษาและฝึ ก อบรม การเผยแพร่ แ ละให้ ข้ อ มู ล การให้
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค รวมทั้งการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการดาเนินงาน เพราะคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแผนย่อมขึ้นอยู่กับระดับของความรู้ความเข้าใจในแผนเป็นสาคัญ
การประเมินผลการดาเนินงานของแผนการบริหารแผน (Evaluation of Plans)
เพื่อให้ เกิด ประสิ ทธิภ าพในการจั ด ทาแผน การประเมิน ผลการดาเนิ นการตามแผน
เป็นเรื่องที่สาคัญ การประเมินผลการดาเนินงานและสรุ ปผลการประเมินนั้น ๆ ว่ามีความก้าวหน้า เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ เพราะเหตุใด จะเป็นประโยชน์ในการแสวงหาวิธีการเพื่อแก้ไข ปรับปรุง และ
พัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป
การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของแผนนั้ น อาจเป็ น การประเมิ น ในเชิ ง ปริ ม าณ
และเชิงคุณภาพ หรือการประเมินเปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดทาแผน และเพื่อให้ได้ผลการประเมินนั้น
อาจทาได้หลายวิธี เช่น การสารวจความคิดเห็นและจัดทารายงานผลการรับฟังความคิดเห็น การเยี่ยมชมแผน
การพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน การประเมินจากคาร้องเรียนของประชาชน การสารวจความพึงพอใจ
เป็นต้น โดยสิ่งที่จะทาการประเมินนั้น อาจประเมินจากผลกระทบ ค่าใช้จ่าย กระบวนการและนโยบายต่าง ๆ
ที่ต้องออกมารองรับการจัดทาแผน ผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว ความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป้าหมาย
และกลุ่มที่ไม่ใช่เป้าหมาย ทิศทางของต้นทุนและกาไร เป็นต้น
การวางแผนการดาเนินงานของภาครัฐในระดับท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น (Administrative Plans of
Local Governments in Japan)
รัฐบาลท้องถิ่นจะดาเนินการจัดทาแผนสองส่วน คือ
๑) แผนสรุ ป (Comprehensive Plans) เป็ น การวางแผนที่ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ สรุ ป ผล
โดยรวม หน้าที่ ตลอดจนแผนงานโครงงานที่หน่วยงานกระทาให้ครอบคลุมภาคส่วน โดยอาจจาแนกเป็น
หมวดหมู่ หรือจาแนกตามขอบเขตของงานหรือระดับความซับซ้อนในการปฏิบัติ เพื่อให้ง่ายต่อการทา
ความเข้าใจในโครงการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีความสัมพันธ์กันในเชิงโครงสร้าง

๒๘
๒) แผนสาขา (Policy Sectoral Plans) เป็นการวางแผนเพื่อกาหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมาย นโยบาย แนวทางการพัฒนาของแต่ละสาขา การวางแผนในขั้นตอนนี้ นอกจากจะเป็นกรอบและ
แนวทางให้กับการวางแผนในระดับแผนงานและโครงการในระดับท้องถิ่นแล้ว ยังมีส่วนทาให้การวางแผนสรุป
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะการวางแผนสาขาจะเป็นการแยกย่อยจากการวางแผนสรุปสู่การวางแผน
ในแต่ละสาขา และผลลัพธ์ที่ได้ของแต่ละสาขายังสามารถนาไปปรับปรุงแก้ไขให้การวางแผนสรุปให้มี
ความถู ก ต้ อ งชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น แผนในแต่ ล ะสาขา เช่ น แผนป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ แ ละความปลอดภั ย
แผนสิ่ ง แวดล้ อ มและธรรมชาติ แผนการด ารงชี วิ ต ของประชาชน แผนสุ ข ภาพและสวั ส ดิ ก าร
แผนอุตสาหกรรมและการจ้างงาน แผนโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม แผนการศึกษา แผนธุรกิจและการกีฬา
และแผนปฏิรูปการปกครองและการคลัง

๒๙
๔. การปกครองท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น๕

บทนา
รัฐธรรมนูญญี่ปุ่น ค.ศ. ๑๙๔๖ ได้บัญญัติขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองกาหนดหลักการ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ในหมวดที่ ๘ ซึ่งมีมาตราที่สาคัญ ดังนี้
“มาตรา ๙๒ ระเบียบที่เ กี่ยวกับองค์การและการดาเนิน การของหน่ วยปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องกาหนดเป็นกฎหมายโดยสอดคล้องกับหลักการปกครองตนเองของท้องถิ่น”
“มาตรา ๙๓ หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาเป็นองค์กรให้ความเห็นตามที่
กฎหมายบัญญัติ ผู้บริหารสูงสุดขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา และพนักงานตามที่
กฎหมายกาหนดจะต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชนภายในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น”
“มาตรา ๙๔ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีสิทธิในการจัดการทรัพย์สิน ดาเนิน
กิจการ บริหารและออกกฎเกณฑ์ในเรื่องใดให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด”
“มาตรา ๙๕ รั ฐ สภาไม่ อ าจบั ญ ญั ติ ก ฎหมายพิ เ ศษซึ่ ง ใช้ กั บ หน่ ว ยการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเป็นการเฉพาะหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ในเขตหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกาหนด”
ประเทศญี่ ปุ่ น จั ด ระเบี ย บการบริ ห ารประเทศแยกเป็ น สองระดั บ กล่ า วคื อ รั ฐ บาล
ส่ ว นกลางและหน่ ว ยการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ไม่ มี ร าชการส่ ว นภูมิ ภ าค) ส าหรั บ การจั ด โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลส่วนกลางกับหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปีค.ศ. ๑๙๔๕ ได้มีการโอนถ่ายงานบางอย่างให้หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดาเนินการ ในระยะแรกงานที่สาคัญ เช่น งานด้านการจัดการศึกษาภาคบังคับ งานตารวจ งานด้าน
ป้องกันอัคคีภัย ซึ่งมีปัญหาอยู่บ้างโดยเฉพาะเรื่องรายได้ที่ไม่เพียงพอสาหรับหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มี
ขนาดเล็ก แนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาลส่วนกลางจึงได้สร้างแรงจูงใจให้มีการรวมตัวของหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นขนาดเล็ กหลายหน่วยให้ มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น และสร้างแรงจูงใจทางการเงินส าหรับ การ
จัดเก็บภาษี นอกจากนี้ งานบางอย่างรัฐบาลส่วนกลางเห็นว่าท้องถิ่นไม่สามารถบริหารเองได้ แต่ควรเป็น
บทบาทของท้องถิ่น ก็อาจใช้วิธีการมอบหมายงาน (Delegation) ตามความจาเป็นในแต่ละพื้นที่ ซึ่งในแง่นี้
ผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะเป็นตัวแทนประชาชนในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นเจ้ าหน้าที่ของรัฐในส่วนกลางด้วย
โดยในช่วงเวลา ๕๐ ปีที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นเห็นความสาคัญในการกระจายอานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น
จึ งได้มีการจั ดตั้งคณะกรรมการส่ งเสริ มการกระจายอานาจสู่ ท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริมให้ ท้องถิ่นสามารถ
๕
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๓๐
ตัดสินใจด้วยตนเองมากขึ้น และเน้นการทางานระหว่างท้องถิ่นและรัฐบาลกลางในรูปแบบของหุ้นส่วนที่มี
ความเท่าเทียมกัน และเน้นการประสานงานมากกว่าการสั่งการ
จากพัฒนาการการจัดรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีเมืองที่มีขนาดและรูปแบบ
ที่หลากหลาย ทาให้มีการจัดรูปแบบของหน่วยการปกครองแยกเป็นสองระดับ คือ
๑. จั งหวัด (Prefectures) ในปัจจุบันมีอยู่ ๔๗ แห่ ง ซึ่งมีชื่อเรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า
To Do Fu และ Ken เช่น กรุงโตเกียวที่มีประชากร ๑๒ ล้านคน จังหวัดโอซาก้ามีประชากร ๘ ล้านคน
จังหวัดไซตามะมีประชากร ๖ ล้านคน เป็นต้น
๒. เทศบาล (Municipalities) ในปั จ จุ บั น มี จ านวน ๑,๗๑๘ แห่ ง ซึ่ ง ในจ านวนนี้
สามารถแบ่งตามความหนาแน่นของประชากรและขนาดของพื้นที่ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ
๒.๑ เมืองใหญ่ (City) เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า Shi จานวน ๗๙๒ แห่ง
๒.๒ เมือง (Town) เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า Mashi จานวน ๗๔๓ แห่ง
๒.๓ หมู่บ้าน (Village) เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า Mura จานวน ๑๘๓ แห่ง
โดยในแต่ละจังหวัดจะมีเทศบาลเต็มพื้นที่ เช่น จังหวัดไซตามะซึ่งมีประชากร ๖ ล้านคน
จะมีเทศบาลย่อย ๙๒ แห่ง จังหวัดโตเกียวนอกจากมีเทศบาลย่อยแล้ว ยังมีการจัดให้มีท้องถิ่นพิ เศษ
ที่เรี ย กว่า Ku อีก ๒๓ แห่ งด้ว ย ทั้งนี้ เนื่องจากความจาเป็นในการบริห ารเมืองใหญ่ และดังที่กล่ าว
ในช่วงแรกว่า ปัญหาการกระจายอานาจของญี่ปุ่นอีกประการหนึ่งคือ ความสามารถในการหารายได้หรือ
จัดหางบประมาณให้เพียงพอสาหรับการบริหารตนเอง ซึ่งแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว ก็ได้มีการรวมตัวของ
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กเพื่อให้มีขนาดใหญ่ ขึ้น จากข้อมูลในปี ค.ศ. ๑๙๕๓ หน่วยการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล (Municipalities) มีจานวน ๙,๘๖๘ แห่ง และได้มีการรวมตัวกันเหลือ
ประมาณ ๑,๗๑๘ แห่ง (ปี ค.ศ. ๒๐๑๔)
การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังที่กล่าวข้างต้นว่า ประเทศญี่ปุ่นไม่มีราชการส่วนภูมิภาค ได้จั ดโครงสร้างการปกครอง
เป็นการปกครองส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่วนท้องถิ่นแบ่งเป็น ๒ ชั้น การบริหารท้องถิ่นญี่ปุ่นกาหนด
ระบบตัวแทนคู่ขนาน (Dual representative system) จะมีการเลือกตั้งคู่ขนานแยกระหว่างผู้ที่ทาหน้าที่
ในการบริหาร (Governor หรือ Mayor) และผู้ที่ทาหน้าที่สมาชิกสภา (Assembly members) ซึ่งทั้ง ๒ ฝ่าย
จะมี ค วามเป็ น อิ ส ระต่ อ กั น (Independent and Equal) มาจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรงจากประชาชน
(ส าหรั บ ผู้ ว่าราชการจั งหวัด นายกเทศมนตรี ส่ ว นใหญ่เคยเป็นข้าราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พนักงานระดับ สูงในหน่ว ยงานของรัฐ ทั้ง ท้องถิ่นและหน่ว ยงานส่วนกลางมาก่อน) เพื่อการกากั บหรื อ
ควบคุมซึ่งกันและกัน (Checks and balances)

๓๑
๑. ผู้บริหารท้องถิ่น (Chief executive)
๑.๑ ผู้ว่า ราชการจังหวัด (Governor) เป็นผู้ บริห ารสู งสุ ดที่มาจากการเลื อกตั้ง
โดยตรงของประชาชนในเขตจังหวัด วาระในการดารงตาแหน่ ง ๔ ปี ไม่จากัดวาระ เช่น ผู้ว่าราชการเมือง
Ishikava ได้ดารงตาแหน่งติดต่อกัน ๖ วาระแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจในการจัดทางบประมาณ
เสนอให้สภาเห็นชอบ เสนอกฎและข้อบังคับท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมสภา และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งเมื่อ
ได้รับการเลือกตั้งแล้วจะแต่งตั้ งรองผู้ว่าราชการจังหวัดทาหน้าที่ในการกากับและควบคุมการบริห าร
หน่วยงานด้านต่าง ๆ เช่น หน่วยงานกิจการภายใน หน่วยงานด้านการวางแผน หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม
หน่ ว ยงานด้า นการเกษตร ป่ า ไม้ และประมง และหั ว หน้ าฝ่ า ยบัญ ชี เป็ น ต้ น นอกจากนี้ จะแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการอิสระด้า นต่าง ๆ เช่นคณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการ
บริหารบุคคล คณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะ คณะกรรมการแรงงานท้องถิ่นสัมพันธ์ รวมถึง
ผู้จัดการวิสาหกิจจังหวัด (Public Enterprise Manager)
Prefectural organization
(Example)
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Governor
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General Affairs
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Of education
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Head of board
Of education

Health and
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Head of board
Of education
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Industry and
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Head of board
Of education
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Forestry and
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Election
Management
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Committee

Public Works

Public Safety
Committee
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Police
Commissioner
Local Labor
Relation Board
Auditor

Public Enterprise
Manager

Enterprise Bureau

๓๒
๑.๒ นายกเทศมนตรี (Mayor) เป็นผู้บริหารสูงสุดที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนั้น ๆ มีวาระในการดารงตาแหน่ง ๔ ปี ไม่จากัดวาระ ส่วนใหญ่จะคารงตาแหน่ง
ต่ อ เนื่ อ งมากกว่ า ๑ วาระ และมี ก ารด ารงต าแหน่ ง มากที่ สุ ด ถึ ง ๑๓ วาระ (๔๙ ปี ) ในปั จ จุ บั น
นายกเทศมนตรีเมือง Hayakava และ Yamanashi ดารงตาแหน่งติดต่อกันมาแล้ว ๑๐ วาระ (๔๐ ปี) และเมื่อ
ได้รับการแต่งตั้งแล้ว จะแต่งตั้งเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี (Vice Mayor) ทาหน้าที่กากับและ
ควบคุมหน่วยงานของเทศบาล เช่น สานักกิจการภายใน งานจัดเก็บภาษี งานสวัสดิการสังคม งานด้าน
การค้าอุตสาหกรรม งานดับเพลิง และแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระด้านต่า ง ๆ เช่น คณะกรรมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการศึกษา คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการการเกษตร รวมถึงแต่งตั้ง
ผู้จัดการวิสาหกิจของเทศบาลด้วย
Municipal Organization
(Example)
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(Equity Committee)

Agriculture

Agricultural
Commission

Public Works
Fire Department

Fixed Assets Assessment
Examination Committee
Auditor

General Affairs

Accounting
Public Enterprise
Manager

Enterprise Bureau

๓๓
๒. สภาท้ อ งถิ่ น (Local Assembly) ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการปกครองตนเองของ
ท้องถิ่น ค.ศ. ๑๙๔๗ (Local Autonomy Law) ได้บัญญั ติห ลั ก การพื้น ฐานการปกครองท้ อ งถิ่ น ให้ มี
สภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทุกระดับ ซึ่งจานวนสมาชิกมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจานวน
ประชากรแต่ ละท้ องถิ่ นนั้ น ๆ ในปี ค.ศ. ๒๕๑๗ จ านวนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ในท้ อ งถิ่ น ระดั บ จั งหวัด
(Prefectures) ทั้งประเทศมีจานวน ๒,๖๘๗ คน มากที่สุดคือ สภากรุงโตเกียว จานวน ๑๒๗ คน น้อยที่สุด
คือ สภาจังหวัดโทโตริ จานวน ๓๕ คน สมาชิกสภาในระดับเทศบาล (Municipalities) จานวน ๓๐,๕๖๕ คน
มากที่ สุ ด คื อ สภาเทศบาลโยโกฮามา และสภาเทศบาลโอซากา จ านวน ๘๖ คน น้ อ ยที่ สุ ด คื อ
สภาเทศบาลคีทาไดโต จานวน ๕ คน โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี และไม่จากัดวาระในการเป็น
สมาชิกสภา
สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ถ่วงดุลกับผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีอานาจ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบบทบัญญัติของท้องถิ่นที่เสนอโดยผู้บริหาร
๒. ให้ความเห็นชอบในการจัดทางบประมาณของท้องถิ่น
๓. กาหนดอัตราและภาษีหรือค่าธรรมเนียมในเขตที่รับผิดชอบ
๔. ตรวจสอบการเงินและบัญชี
๕. แต่งตั้งกรรมาธิการเพื่อทาการตรวจสอบหรือสอบสวนเรื่องการบริหารหรือเรื่องที่
มีผู้ร้องเรียน
๖. ฯลฯ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสภาท้องถิ่น
๑. การยั บ ยั้ ง (Veto) ผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่ น อาจคั ดค้ า นมติ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ได้ใ นเรื่ องที่
เกี่ยวกับแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหรือบทบัญญัติท้องถิ่น รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมาณ โดยส่งเรื่อง
คืนสภาภายในเวลาที่กาหนด หากสภายืนยันด้วยมติสองในสามของสมาชิกสภา ให้ถือว่ายุติตามมติของ
สภาท้องถิ่น
๒. การลงมติไม่ไว้วางใจผู้บริหารท้องถิ่ น เพื่อเป็นการถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหารของ
ท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจลงมติไม่ไว้วางใจผู้บริหารได้และในขณะเดียวกัน ผู้บริหารก็อาจ
ใช้อานาจยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้เช่นกัน
๓. คัดค้านการลงมติหรือการดาเนินการของสภา กฎหมายให้อานาจผู้บริหารหากเห็น
ว่าการดาเนินการของสภาไม่เป็นไปตามกฎหมาย ผู้บริหารอาจให้สิทธิยับยั้งได้ (ยกเว้นเรื่องตามข้อ ๑)
หากสภายืนยันด้วยเสียงข้างมาก ผู้บริหารอาจเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกิจการภายในวินิจฉัยได้ ซึ่งหาก
สภาไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของรัฐมนตรีก็อาจใช้สิทธิฟ้องต่อศาลปกครองได้

๓๔
๔. การออกกฎหรือเทศบัญญัติในระหว่างไม่มีสภา ผู้บริหารสามารถดาเนินการออกกฎ
หรือข้อบัญญัติของท้องถิ่นได้หากเป็นเรื่องจาเป็นเร่งด่วน แต่อย่างไรก็ดี เมื่อมีสภาแล้ว ฝ่ายบริหารจะต้อง
นาเรื่องให้สภาเห็นชอบทันทีที่มีการประชุมสภา
- Dissolution
- Veto
- Discretionary Action
Resolution of
Non-confidence
Governor
Mayor
Approval

Assembly

Appointment

Vice governor
Vice Mayor
Election

Board of Education, Personnel Committee,
Public Safety Committee, Auditor,
Election Administration Committee
Administrative Committee

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น
ประชาชนชาวญี่ปุ่นนอกจากจะอยู่ในฐานะผู้อาศัยในเขตเทศบาล (Municipalities) แล้ว
ยังเป็นผู้อาศัยในเขตจังหวัด (Prefectures) จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเสียภาษีทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศโดยประชาชนชาวญี่ปุ่นมีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินสาธารณะของหน่วย
ปกครองท้องถิ่นทั้งสองระดับของตน นอกจากการใช้สิทธิอาศัยและถือสัญชาติแล้ว สาหรับสิทธิในการมี
ส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของตนแล้ว ยังมีสิทธิดังนี้
๑. สิ ทธิเลื อกตั้งในท้องถิ่น การแสดงประชามติ ในเรื่องที่เ กี่ยวกับการออกกฎหมาย
การแก้ไขและยกเลิกกฎหมาย การยุบสภา และการถอดถอนสมาชิกสภา

๓๕
๒. การเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการในสภาท้องถิ่น
๓. การแสดงความเห็นโดยผ่านระบบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ที่มีหลายช่องทาง)
๔. การตรวจสอบบัญชีกิจการของหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องจัดทาทะเบียนประชากรในแต่ละ
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายกาหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลส่วนกลางกับหน่วยการปกครองท้องถิ่น จะพิจารณาภารกิจ
โดยค านึ ง ถึ ง ความสามารถในการจั ด การตนเองของท้ อ งถิ่ น เป็ น หลั ก กล่ า วคื อ กิ จ การใดที่ ท้ อ งถิ่ น
มีความสามารถดาเนิ น การได้เองแล้ ว รัฐ บาลกลางจะให้ เป็นอานาจของท้องถิ่น รัฐ บาลกลางจะเข้ า
แทรกแซงน้อยที่สุดหรือเป็นเพียงให้คาปรึกษาแนะนา จากที่กล่าวมาแล้วข้าวต้นว่า ในแต่ละพื้นที่ของ
ประเทศญี่ปุ่นจะมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นใน ๓ ระดับ กล่าวคือ ประเทศ จังหวัด และเทศบาล ภารกิจ
แต่ล ะด้าน เช่น ความมั่น คง รั ฐ บาลกลางจะดาเนินการในภารกิจที่ เกี่ยวกับ กองกาลั ง ป้อ งกัน ตั ว เอง
ศาลอาญาและการลงโทษ ส่วนจังหวัดจะรับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวกับงานตารวจ เทศบาลจะรับผิดชอบ
ภารกิจ ที่เ กี่ย วกับ งานด้านทะเบี ย นราษฎร์ ส าหรับการศึกษานั้น รัฐ บาลกลางจะดูแลรับผิ ดชอบงาน
ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นจั ง หวั ด จะรั บ ผิ ด ชอบงานในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและงานด้ า นการกี ฬ า
ส่วนเทศบาลจะเน้นไปที่การศึกษาระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา เป็นต้น

Central

Prefecture

Distribution of Functions between CG and LGs (Examples)
General,
Education
Welfare,
Infrastructu Industry,
re
Safety
Sanitation
Economy
Diplomac University
Pension
Highway
Currency
y
Subsidy for
Social
National
Banking
Defense
private
insurance
road
Regulation
school
Judicature
License for (designated Customs
doctor
section) Regulation
Criminal (university)
Approval of
First-class
punishment
on
Medicine
river
transportation
Airport
Economic
policy
Police
High school
Livelihood
National Vocational
assistance
road
Training

๓๖

Municipality

Salary/person
(area of
(other
Support for
nel
town/village)
section)
SME
Of
Child welfare Prefecture Agricultural
elementary Elderly welfare
road
land use
/Junior high Public health First-class regulation
school
river
center
Subsidy
(designated
Section)
for private
SecondSchool
class
(others)
River
Sports facility
Airport
Cultural
facility
Port
University
Public
housing
Urban
planning
Fire
Elementary/
Livelihood
Municipal Support for
defense
assistance
road
SME
Junior
Family
(city)
Small river
High school
Register Kindergarten Child welfare
Port
Resident Sports facility Elderly welfare
Public
housing
register
Nursery care
Cultural
insurance
Urban
facility
National health planning
insurance
Water supply
Sewerage
Waste
collection/
disposal

๓๗
Public health
center
(limited cities)

๓๘
๕. ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการตอบสนองโดย
กฎหมายและนโยบายของประเทศญี่ปุ่น (International Agreements on Climate Change and
Japanese Responses in Laws and Policies๖

รายงานการประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ฉบั บ ที่ ๕ ที่ จั ด ท าโดย
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC 5th Assessment Report
2014) ทาให้ทราบว่า กิจกรรมของมนุษย์มากกว่า ๙๕ % นั้น ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอุณ หภูมิโดยเฉลี่ย
ของโลก ซึ่งกลุ่มประชากรที่จ ะได้รับผลกระทบจากการนี้อย่างหนักที่สุ ดก็คื อคนยากจนและสิ่ งมี ชีวิต
ที่ปรับตัวไม่ได้
สิ่งที่ต้องทาอย่ างเร่ งด่ว นก็คือ (๑) การลดทอน : ด้วยการเข้าแทรกแซงกิจกรรมของ
มนุษย์เพื่อลดทอนกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก (๒) การปรับตัว : คือ
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมของมนุษย์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และ (๓) สร้างระบบการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับองค์กร
ทางการปกครอง : ด้ว ยการจัด ให้มีก ลไกทางการปกครองที่เ อื้อ ต่อ การนาข้อ กาหนดในข้อ ตกลง
ระหว่า งประเทศไปปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ การจัดให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดโครงสร้างขององค์กรหรือ
สถาบัน และการจัดกระบวนการดาเนินการ ฯลฯ ให้เอื้อต่อการดังกล่าว
การสัม มนาในหัว ข้อ นี้จ ะทาให้เ ราเห็น ภาพรวมของการดาเนิน การในสิ่ง ที่ต้อ งทา
เร่งด่วนทั้ง ๓ ประการข้างต้นในบริบทของประเทศญี่ปุ่น
I. ความเป็นมาของความตกลงระหว่างประเทศเพื่อการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พั ฒ นาการของความตกลงระหว่ า งประเทศเพื่ อ ตอบสนองต่ อ การตระหนั ก รู้ ถึ ง
ความสาคัญและภัยของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น เริ่มก่อตัวขึ้นจากการแสดงเจตจานงร่วมกัน
ของประเทศ โลกที่หนึ่งในเหตุการณ์ สาคัญ ๕ เหตุการณ์ โดยลาดับดังนี้
๑. ปี ๑๙๘๙ ได้มีการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญที่เมืองออตตาวา (Ottawa Expert conference
in 1989) : ซึ่งผลการสัมมนาได้เสนอแนะให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันจัดทาอนุสัญญาเพื่อการ
ลดทอนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
๒. ในปี ๑๙๘๙ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment
Programme - UNEP) ได้จั ดการประชุมผู้ แทนทางการทูตของรัฐ ภาคี ่โ ดยมีว าระการประชุม เพื่อ การ
ดาเนินการจัดทาอนุสัญญาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
๖

นำงสำวณัฐภัทร ถวัลยโพธิ กรรมกำรร่ำงกฎหมำยประจำ

๓๙
๓. ปี ๑๙๙๐ บทสรุ ป ในรายงานผลการประชุม ของคณะกรรมการระหว่ างประเทศ
ในหั ว ข้ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (International Panel on Climate Change - IPCC)
ได้เตือนให้ประชาคมโลกตระหนักถึงมหันตภัยที่จะเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
อันเกิดจากน้ามือมนุษย์
๔. ปี ๑๙๙๒ การประชุมสหประชาชาติสมัยที่ ๕ ที่นครนิวยอร์ค ได้ปรับปรุงข้อกาหนด
ทั้งหมดในกรอบอนุ สั ญญาสหประชาชาติว่าด้ว ยการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change - UNFCC) เพื่อให้สอดรับกับผลการประชุมระดับสุ ดยอด
แห่ ง สหประชาชาติ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นา (UNCED) ที่ จั ด ขึ้ น ที่ เ มื อ งริ โ อ เดอ จาไนโร
เมื่อ ปี ค.ศ. ๑๙๙๒ ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๕
๕. กรอบอนุ สั ญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United
Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCC) จึงเป็นเอกสารความตกลงระหว่าง
ประเทศฉบับแรกที่กาหนดเกี่ยวกับความร่วมมือกันของรัฐภาคีสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
II. สาระสาคัญของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Essentials of United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCC)
สาระสาคัญของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มีดังนี้
๑. ทุ กประเทศพึ งตั้ งเป้ าหมายร่ ว มกั นกั บกรอบอนุ สั ญญาฉบั บนี้ ในอั น ที่ จะคงสภาพ
ความหนาแน่นของก๊าซเรือนกระจกไว้ในระดับที่สามารถป้องกันมิให้ระบบสภาพภูมิอากาศถูกรบกวนโดย
กิจกรรมที่เป็นอันตรายของมนุษย์
๒. แม้ประเทศกาลังพัฒนาก็ควรมีความรับผิดชอบร่วมกันในอันที่จะปกป้องโลก ทั้งนี้
การแสดงความรั บผิ ดชอบดังกล่ าวของประเทศกาลั งพัฒนาอาจเป็นไปในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตาม
ศั ก ยภาพของแต่ ล ะประเทศ (สาระส าคั ญ ข้ อ นี้ เ ป็ น ไปโดยสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การข องอนุ สั ญ ญา
ความหลากหลายทางชีวภาพ – CBD Principle)
๓. ทุกประเทศพึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ใช้อธิบายปริมาณและแหล่งที่มาของการปล่อย
ก๊าซเรื อนกระจก และพึงปรั บข้อมูลดังกล่ าวให้ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งพึงจัดทาแผนการบรรเทา
สภาวการณ์ เปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อากาศและน าแผนการดั ง กล่ า วมาปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผล
๔. สาหรับประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น นอกจากจะต้องมีพันธกรณีเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ
ทั้งหลายแล้ว ยังพึงต้องมีพันธกรณีเพิ่มเติมอีกในอันที่จะต้องนาเอาเรื่องการลดทอนลงของการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกมากาหนดเป็ นนโยบายแห่ งชาติ และพึงนามาตรการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลดการปล่ อย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกมาปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผล ทั้ ง นี้ ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ทั้ ง หลายพึ ง ติ ด ต่ อ ประสานข้ อ มู ล

๔๐
ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการ โดยมีเป้าหมายเพื่อการลดทอนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงถึงระดับเดียวกับในปี ๑๙๙๐ ทั้งนี้ ข้อมูลในรายละเอียดที่เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการดังกล่าวพึงได้รับ
การตรวจสอบทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ในระดับระหว่างประเทศตามระยะเวลาที่กาหนดอย่างสม่าเสมอ
๕. ประเทศที่พัฒนาแล้วพึงให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกาลังพัฒนาโดยการถ่ายทอด
เทคโนโลยีพร้อม ๆ กันไปกับการให้การอุดหนุนทางการเงิน
II. ความสาคัญของพิธีสารเกียวโต (๑๙๙๗)
พิธีสารเกียวโตได้กาหนดกรอบของนโยบายภายในประเทศเพื่อให้ประเทศที่พัฒนาแล้ว
รั บ ไว้ เป็ น นโยบายภายในประเทศ ทั้ งนี้ กรอบนโยบายดั งกล่ าวถู กก าหนดขึ้ นบนฐานของอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) โดยมีสาระสาคัญดังนี้
๑. ประเทศที่พัฒนาแล้วพึงลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในรอบ ๕ ปี (จากปี
๒๐๐๘ ถึงปี ๒๐๑๒) ให้อยู่ในปริมาณที่ไม่เกินจากที่กาหนดในภาคผนวกท้ายพิธีสารนี้
๒. ทุก ๆ ปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศพัฒนาแล้วปล่ อยออกมาจากการซื้ อ
สิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากประเทศพัฒนาแล้วด้วยกัน ให้นาปริมาณดังกล่าวรวมเข้ากับปริมาณที่
ประเทศพัฒนาแล้วผู้ซื้อสิทธิการปล่อยฯ นั้น มีสิทธิปล่อยตามที่พิธีสารกาหนดให้ปล่อยได้ (ข้อกาหนด
เกี่ยวกับปริมาณสูงสุดของก๊าซเรือนกระจกที่ให้ปล่อยได้และการซื้อขายก๊าซเรือนกระจก – International
cap & trade)
๓. ประเทศพัฒนาแล้วอาจได้รับหน่วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากประเทศอื่น
ซึ่งเป็นผลจากโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกที่ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ และประเทศ
พัฒนาแล้วดังกล่าวอาจใช้หน่วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ตนได้รับนี้ในการอ้างอิงเพื่อให้ตนได้
ฐานะของรัฐภาคีที่ทาตามพันธกรณีได้สาเร็จ (กลไกการพัฒนาที่สะอาด - CDM)
II. สาระสาคัญของความตกลงปารีส (๒๐๑๕)
๑. รัฐภาคีตกลงร่วมกันที่จะทางานร่วมกันเพื่อการบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒. เจตนารมณ์ของข้อตกลงนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่มาตรการที่นานาชาติ
ได้สร้ างขึ้นเพื่อการคงระดับการเพิ่มสู งขึ้นของอุณ หภูมิโลกไว้ไม่เกิน ๒ องศาเซลเซี ยส และเพิ่มความ
พยายามที่จะคงไว้ที่ระดับไม่เกิน ๑.๕ องศาเซลเซียส
๓. ในกรณี ที่ เป็ น ประเทศที่ ก าหนดปริ มาณเป้ าหมายเพื่ อการลดก๊ าซเรื อนกระจกใน
ระดับประเทศของตนเอง ประเทศในกลุ่มดังกล่าวก็พึงดาเนินการด้วยความพยายามอย่างสูงเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของความตกลงฉบับนี้
๔. สนับสนุนให้ประเทศกาลังพัฒนาเดินหน้าไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอิง

๔๑
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (economy-wide emission reduction) หรือโดยการกาหนดตัวเลขเป้า หมาย
เช่นเดียวกับที่ประเทศพัฒนาแล้วทาอยู่
๕. ปริมาณเป้าหมายของก๊าซเรือนกระจกที่จะทาการลดในระดับประเทศที่ประเทศในกลุ่ม
NDC กาหนดขึ้นเองนี้ต้องได้รับการสื่ อสารต่อสาธารณะให้ทราบทั่วกันและต้องมีการบันทึกไว้ในระบบ
ทะเบียนสาธารณะด้วย ทั้งนี้ ต้องนาส่งข้อมูลเกี่ยวกับการกาหนดปริมาณเป้าหมายของก๊าซเรือนกระจกที่
จะทาการลดในระดับประเทศนั้นต่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค
ข้อเปรียบเทียบที่สาคัญระหว่างพิธีสารเกียวโต (๑๙๙๗) กับ ความตกลงปารีส (๒๐๑๕):
ในขณะที่พิธีสารเกียวโต (๑๙๙๗) จากับขอบเขตของข้อเรียกร้องไว้กับประเทศที่พัฒนาแล้ว ความตกลง
ปารี ส (๒๐๑๕) กลั บขยายหน้ าที่ความรับผิ ดชอบไปสู่ ประเทศกาลั งพัฒนา โดยการกาหนดพันธกรณี
ให้ประเทศกาลังพัฒนาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
IV. กฎหมายภายในประเทศของญี่ปุ่นเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
(๑) อุปสรรคที่ขัดขวางการจัดให้มีกฎหมายจัดการภาวะโลกร้อน
ในการนาข้อกาหนดหรือพั นธกรณีที่กาหนดในอนุสัญญา ความตกลง หรือพิธีสาร
ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นภาคีมากาหนดเป็นกฎหมายเพื่อใช้บังคับภายในประเทศนั้น มีอุปสรรคมากมาย ทั้งจาก
เหตุผลทางวิชาการและจากกลุ่มที่ต้องสูญเสียผลประโยชน์ ซึ่งจาแนกได้ดังนี้
(๑.๑) มีกฎหมายภายในประเทศจานวนหลายฉบับแล้วที่ควบคุมการใช้เชื้อเพลิงเผาไหม้
(เชื้อเพลิงที่ได้จากซากดึกดาบรรพ์ – fossil fuel)
(๑.๒) ยั งไม่ มี ความจ าเป็ น ในขณะนี้ ที่ ต้ อ งออกกฎข้ อ บั ง คั บเข้ มงวดมาใช้ บั ง คั บ
ภายในประเทศ เพราะความเสียหายรุนแรงยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
(๑.๓) วงจรภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภาคกิจกรรมหลักที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ออกมานั้ น ได้ พัฒ นาแผนปฏิ บั ติ การเพื่ อ การลดการปล่ อยก๊ าซดั งกล่ าวโดยความสมั ครใจแล้ ว ดังนั้ น
ไม่จาเป็นต้องออกกฎหมายภายในประเทศมาบังคับกันอีก
(๑.๔) กิจกรรมภายในครัวเรือนเป็นภารกิจกรรมขนาดใหญ่ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สู่ชั้นบรรยากาศเช่นกัน แต่ก็มีข้ออ้างว่ากิจกรรมในภาคนี้กระทาโดยประชาชนซึ่งไม่มีความสามารถที่จะ
ปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายได้
(๑.๕) ในประเทศญี่ปุ่นนั้น สิ ทธิในทรัพย์สิ นของเอกชน เช่น สิ ทธิในการใช้ที่ ดิ น
กรรมสิทธิ์เพื่อปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นหลักกฎหมายที่ถูกนามาใช้อ้างอย่างเข้มแข็งเกินกว่าที่ภาครัฐ
จะสามารสร้างมาตรการบังคับในทางผูกมัดหรือลดทอดสิทธิในทรัพย์สินของภาคเอกชนได้
(๑.๖) ญี่ปุ่นไม่มีประสบการณ์ที่มากพอที่จะนาเอามาตรการทางเศรษฐกิจเช่น ภาษี
สิ่งแวดล้อม (eco-tax) หรือการขายสิทธิการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (emission trade)

๔๒
(๒) วิวัฒนาการของกฎหมายภายในของประเทศญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนมาตรการลดโลกร้อน
(๒.๑) ในปี ๑๙๙๒ รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจไม่สร้างมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริม
วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความเปลี่ ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ด้วย
เหตุผลที่ว่า มาตรการต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ใน UNFCCC นั้น ไม่ผูกมัดประเทศภาคีให้ต้องปฏิบัติตาม
(๒.๒) พิธีสารเกียวโต (๑๙๙๗) สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความจาเป็นที่ต้ องมี
กฎหมายและต้องปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ให้เกิดการปฏิบัติที่สอดรับกับพิธีสาร ดังนั้น รัฐบาลจึงผลักดัน
ให้มีการจัดทาร่างกฎหมายเพื่อการสนับสนุนมาตรการลดภาวะโลกร้อน ซึ่งได้เข้าสู่รัฐสภาและลงคะแนน
สนับสนุนในปี ๑๙๙๘ อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติที่ให้อานาจออกกฎข้อบังคับที่เข้มงวด
มีเพียงแค่บทบัญญัติที่กาหนด : (๑) หน้าที่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละหน่วย และ (๒) สิ่งที่ที่รัฐบาลกลาง
และรัฐบาลท้องถิ่นต้องดาเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว
(๒.๓) รัฐสภาแห่งชาติได้ดาเนินการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์
อย่างสม่าเสมอ โดยการปรับปรุงกฎหมายที่สาคัญ มีดังนี้
- ปี ๒๐๐๒ กฎหมายได้ ให้ อ านาจแก่ ค ณะรั ฐ มนตรี ในการจั ดท าแผนงาน
ระดับชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่พิธีสารเกียวโตกาหนดไว้
- ปี ๒๐๐๕ กฎหมายได้บรรจุ บทบั ญญัติ ที่ก าหนดขั้ นตอนการปฏิบัติ ในการ
คานวณและการรายงานสาหรับให้ผู้ประกอบกิจการขนาดใหญ่ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากต้องปฏิบัติ
- ปี ๒๐๐๖ กฎหมายได้บรรจุหลักการสากลที่เกี่ยวกับการขายสิทธิการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
- ปี ๒๐๐๘ รัฐบาลท้องถิ่นขนาดใหญ่ได้ถูกเร่งรัดให้จัดทาแผนงานเพื่อการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีที่ตั้งดาเนินกิจการในเขตการปกครองของตน และเร่งรัด
ให้นาแผนงานดังกล่าวมาปฏิบัติให้เกิดผล นอกจากนี้ กฎหมายยังได้บัญญัติให้อานาจแก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสิ่งแวดล้อมในการจัดทาแนวทางการดาเนินการทางเทคนิคสาหรับให้อุตสาหกรรมชนิดและขนาด
ที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากต้องปฏิบัติตาม
- ปี ๒๐๑๓ กฎหมายได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยกาหนดให้รัฐบาลต้องจัดทาแผนงาน
ระดับชาติเพื่อจัดการกับภาวะโลกร้อนตามเป้าหมายของพิธีสารเกี่ยวโต ซึ่งเป็นการจัดทาแผนงานทดแทน
แผนงานฉบับเดิมที่หมดอายุลง
(๓) โครงสร้างของกฎหมายเพื่อการสนับสนุนมาตรการลดภาวะโลกร้อน
บทที่ ๑ หลักทั่วไป : ซึ่งประกอบด้วยบทบัญญัติกาหนดวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
บทนิยาม หน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น
บทที่ ๒ แผนงานระดับชาติเพื่อจัดการกับภาวะโลกร้อน
บทที่ ๓ ศูนย์บัญชาการของรัฐบาลเพื่อการดาเนินมาตรการให้บรรลุผล
บทที่ ๔ มาตรการที่รัฐบาลมีหน้าที่ต้องดาเนินการ

๔๓
บทที่ ๕ การเพิ่มศักยภาพของป่าไม้ในการดูดซับความชื้น
บทที่ ๖ ขั้นตอนการดาเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการ
เกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นให้สอดรับกับกลไกในพิธีสารเกียวโต
บทที่ ๗ บทเบ็ดเตล็ด
บทที่ ๘ มาตรการบังคับ
(๔) กฎหมายอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาที่ช่วยในการรับมือกับภาวะโลกร้อน
นอกจากกฎหมายที่ออกมาเพื่อจัดการกับภาวะโลกร้อนโดยตรงตามที่กล่าวมาแล้วใน (๓)
ยังมีกฎหมายอื่น ๆ อีกซึ่งแม้ว่าจะเป็นกฎหมายที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการกับภาวะโลกร้อนโดยตรง
ก็ตาม แต่สาระสาคัญและมาตรการต่าง ๆ ที่บรรจุอยู่ในกฎหมายเหล่านั้นมีผลเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้
ซึ่งได้แก่
- กฎหมายว่าด้วยมาตรการพิเศษเกี่ยวกับภาษีแห่งชาติ
- กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการทาลายซึ่งสาร CFCs, HCFCs และ HFCs
- กฎหมายว่าด้วยป่าไม้
- กฎหมายว่าด้วยการปรับตัวเพื่อการลดอุณหภูมิ
- กฎหมายพื้นฐานเพื่อการจัดทานโยบายพลังงาน
- กฎหมายว่าด้วยการจัดทาบัญชีภาษีพลังงาน
- กฎหมายว่าด้วยการประหยัดพลังงาน
- กฎหมายว่าด้วยมาตรการพิเศษในการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
- กฎหมายกาหนดมาตรการเพื่อใช้บังคับกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
- กฎหมายว่าด้วยยานยนต์ที่ใช้บนท้องถนน
- กฎหมายกาหนดมาตรฐานการก่อสร้างอาคารและบ้านเรือน
- กฎหมายส่งเสริมเมืองที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่า

๔๔
๖. มาตรการรับมือภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น
(โครงร่างของนโยบายป้องกันภัยพิบัติ/กฎหมายและระบบการรับมือกับภัยพิบัติ, การจัดการน้าท่วม
การป้องกัน/ภาวะฉุกเฉิน/การบูรณะและการฟื้นฟู จากเหตุภัยพิบัติ)๗

กฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการรับมือภัยพิบัติ (Disaster Countermeasures Basic Act)
ได้กาหนดนิยามของคาว่า “ภัยพิบัต”ิ และ “การป้องกันภัยพิบัต”ิ ไว้ในมาตรา ๒ ดังนี้
“ภัยพิบัติ” (Disaster) หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดจากลมพายุ ทอร์นาโด พายุฝน
พายุหิมะ น้าท่วม พื้นที่ลาดชันถล่ม โคลนถล่ม กระแสน้าเชี่ยว แผ่นดินไหว สึนามิ การปะทุของภูเขาไฟ
ดินถล่ม หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ผิดปกติ ซึ่งได้แก่ ไฟไหม้ใหญ่ การระเบิด หรือเหตุอื่นที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายในลักษณะตามที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศกาหนด
“การป้ องกัน ภัย พิบั ติ ” (Disaster prevention) หมายความว่า การป้อ งกันภัยพิบัติ
ล่วงหน้า การป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายมากขึ้นหลังจากที่เกิดภัยพิบัติแล้ว และการฟื้นฟูจากเหตุภัยพิบัติ
กรณีจะเห็นได้ว่า “ภัยพิบัติ” มี ๒ ความหมาย คือ ๑) ภัยพิบัติที่เกิดจากเหตุธรรมชาติ
และ ๒) ภัยพิบัติที่ไม่ได้เกิดจากเหตุธรรมชาติ เช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ภัยพิบัติที่เกิด
จากเหตุธรรมชาติ คือ แผ่นดินไหวและสึนามิ ส่วนภัยพิบัติที่ไม่ได้เกิดจากเหตุธรรมชาติ คือ การระเบิดของ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ Fukushima
องค์ประกอบที่ใช้แสดงขนาดของภัยพิบัติ
D = f (H, V, C)
D
H
V
C

๗

หมายถึง ภัยพิบัติ
หมายถึง อันตราย (ที่เกิดจากสิ่งภายนอก)
หมายถึง ความเปราะบางของสังคมนั้น (ขนาดของสังคม)
หมายถึง มาตรการที่ใช้จัดการกับภัยพิบัตินั้น

นำเสนอโดยศำสตรำจำรย์ Fumio Takeda ศำสตรำจำรย์และผู้อำนวยกำรหลักสูตรกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ (หลักสูตรนี้เกิดขึ้นหลังจำกเกิดเหตุสึนำมิ ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔) และเรียบเรียงโดย
นำงสำวเอกสุดำ สำรำกรบริรักษ์ นักกฎหมำยกฤษฎีกำ ชำนำญกำร กองกฎหมำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ำยกฎหมำยที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง และกำรเกษตร

๔๕
ดังนั้น ขนาดของภัยพิบัติจึงขึ้นอยู่กับ ๓ องค์ประกอบ ประกอบกัน ได้แก่ ขนาดของภัย
พิบัติที่เกิดขึ้นว่าใหญ่แค่ไหน (H) ขนาดของสังคม คือ ความหนาแน่นของพลเมืองในสังคมนั้น (V) และ
มาตรการที่ใช้จัดการกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เช่น การอพยพผู้ประสบภัยอย่างปลอดภัย
รูปแบบของระบบกฎหมายที่ใช้ในการรับมือภัยพิบัติ
๑. มาตรการป้องกัน (Prevention) ซึ่งรวมถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติที่ อาจ
เกิดขึ้นด้วย เช่น กฎหมายเพื่อป้องกันและควบคุมน้าท่วม กฎหมายเพื่อป้องกันและควบคุมการกัดเซาะ
แผ่นดิน และกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน เป็นต้น โดยสามารถแยกตามประเภทของภัยพิบัติ ดังนี้
- แผ่ น ดิน ไหวและสึ นามิ เช่น พระราชบัญญัติการจัดการแผ่ นดินไหวขนาดใหญ่
(Large-Scale Earthquake Countermeasure Act) พระราชบัญญัติส่งเสริมการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
แผ่นดินไหวเพิ่มเติมในอาคาร (Act on Promotion of Seismic Retrofitting of Buildings) พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมมาตรการจัดการสึนามิ (Act on Promotion of Tsunami Countermeasures) และพระราชบัญญัติ
การพั ฒ นาในระดั บ ภู มิ ภ าคเพื่ อ ป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ จ ากสึ น ามิ (Act on Regional Development for
Tsunami Disaster Prevention) เป็นต้น
- ภูเขาไฟระเบิด ได้แก่ พระราชบัญญัติมาตรการพิเศษในการจัดการภูเขาไฟมีพลัง ๘
(Act on Special Measures for Active Volcanoes)
- พายุและน้าท่วม ได้แก่ พระราชบัญญัติแม่น้า (River Law)
- แผ่นดินถล่ม เช่น พระราชบัญญัติควบคุมการกัดกร่อนของดิน (Erosion Control
Act) พระราชบัญญัติป่าไม้ (Forest Law) และพระราชบัญญัติป้องกันดินถล่ม (Landslide Prevention
Act) เป็นต้น
- พายุหิมะ ได้แก่ พระราชบัญญัติมาตรการพิเศษในการจัดการพื้นที่ที่ประสบพายุ
หิมะ (Act on Special Measures concerning Countermeasures for Heavy Snowfall Areas) และ
พระราชบัญญัติมาตรการพิเศษในการรักษาการจราจรในเขตที่ปกคลุมด้วยหิมะและความหนาวเย็น (Act
on Special Measures concerning Maintenance of Road Traffic in Specified Snow Coverage
and Cold Districts)
- พลังงานนิวเคลียร์ ได้แก่ พระราชบัญญัติมาตรการพิเศษเกี่ยวกับการเตรียมพร้อม
ในเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ (Act on Special Measures Concerning Nuclear Emergency Preparedness)
๘

จากคานิยามของ สวทช. (NSTDA) ภูเขาไฟมี ๓ ลักษณะ คือ
๑. ภูเขาไฟมีพลัง (active volcanoes) เป็นภูเขาไฟซึ่งเพิ่ งเกิดการปะทุ หรือกาลั งจะมีการปะทุ ใน
อนาคต
๒. ภูเขาไฟสงบ (dormant volcanoes) เป็นภูเขาไฟที่ไม่มีการปะทุแต่อาจจะเกิดขึ้นบางครั้งในอนาคต
๓. ภูเขาไฟดับสนิท (extinct volcanoes) เป็นภูเขาไฟที่จะไม่เกิดการปะทุอีกเลย

๔๖
๒. มาตรการฉุ ก เฉิ น (Emergency) คื อ มาตรการที่ ใ ช้ เ พื่ อ ตอบสนองต่ อ ภั ย พิ บั ติ
ที่เกิดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาชีวิตของประชาชน ได้แก่ การดับเพลิง การป้องกันภัยพิบัติตามกฎหมาย
ขององค์กรต่าง ๆ เป็นต้น เช่น พระราชบัญญัติบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster Relief Act) พระราชบัญญัติ
การดับเพลิง (Fire Services Act) พระราชบัญญัติตารวจ (Police Act) พระราชบัญญัติหน่วยงานป้องกัน
ตนเอง (Self-Defense Forces Act) และพระราชบัญญัติควบคุมน้าท่วม (Flood Control Act)
๓. กรอบการด าเนิ น งาน (Framework) ซึ่ ง จะเน้ น การร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Countermeasures Basic
Act) ระเบี ย บส านั กนายกรั ฐมนตรี (Cabinet Law) และกฎหมายของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยที่
กาหนดวิธีการในการจัดการภัยพิบัติ
๔. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Support for victims) ซึ่งจะเน้นการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเงิน เช่น การให้เงินเยียวยา (Disaster condolence money) การช่วยเหลือการโยกย้ายถิ่นที่อยู่
ของผู้ประสบภัย (living resettlement) และการลดภาษี เป็นต้น
๕. มาตรการเพื่อบูรณะฟื้นฟู (Restoration/Reconstruction) เช่น กฎหมายเกี่ย วกับ
การฟื้นฟูจากภัยพิบัติขนาดใหญ่ (Laws concerning recovery from large-scale disasters) ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการจะเป็นภาระด้านงบประมาณของรัฐบาล โดยสามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้
๕.๑ มาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเสียหายทั่วไป (General relief assistance
measures) ได้แก่ พระราชบัญญัติติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นพิเศษแก่กรณีภัยพิบัติที่รุนแรง
อย่างยิ่ง (Act on Special Financial Support to Deal with the Designated Disaster of Extreme
Severity) ทั้งนี้ ตามที่จะได้มีประกาศกาหนดประเภทของภัยพิบัติที่รุนแรงอย่างยิ่งที่อยู่ในกรอบของ
พระราชบัญญัตินี้; พระราชบัญญัติเพื่อการให้หลักประกันความน่าเชื่อถือทางการค้าแก่กิจการขนาดกลาง
และขนาดย่ อ ม (Small and Medium-sized Enterprise Credit Insurance Act); พระราชบั ญ ญั ติ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Act to Finance Sufferers of Natural
Calamities); พระราชบัญญัติการให้เงินช่วยเหลือเพื่อปลอบขวัญแก่ผู้ประสบภัย (Act on Provision of
Disaster Condolence Grant); และพระราชบัญญัติสนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัย
(Act Concerning Support for Reconstructing Livelihoods of Disaster Victims) เป็นต้น
๕.๒ การกาจัดเศษซากจากภัยพิบัติ (Disposal of disaster waste) เช่น พระราชบัญญัติ
การจั ด การขยะและการท าความสะอาด (Waste Management and Public Cleansing Act) และ
พระราชบัญญัติมาตรการชั่วคราวเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินสาหรับค่าใช้จ่ายของโครงการเพื่อฟื้นฟู
สิ่งอานวยความสะดวกด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง ที่เสียหายเนื่องจากภัยพิบัติ (Act on Temporary
Measures for Subsidies from National Treasury for Expenses for Project to Recover Facilities
for Agriculture, Forestry and Fisheries Damaged by Disaster) เป็นต้น

๔๗
๕.๓ ระบบการให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัย (Insurance mutual aid system)
เช่น พระราชบั ญญัติป ระกัน ภั ย แผ่ น ดิน ไหว (Act on Earthquake Insurance); และพระราชบั ญ ญั ติ
ประกันภัยป่าไม้ (Forest Insurance Act);
๕.๔ มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีภัยพิบัติ ได้แก่ พระราชบัญญัติเพื่อการลดภาษี
ปลดเปลื้องภาระภาษี หรือ ชะลอการเก็บภาษี และมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบังคับการทางภาษี
ต่อผู้ ประสบภัยพิบั ติ (Act on Reduction or Release, Deferment of Collection and Other Measures
Related to Tax Imposed on Disaster Victims) เป็นต้น
๕.๕ มาตรการอื่น เช่น พระราชบัญญัติมาตรการพิเศษเกี่ยวกับการรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้ประสบภัย (Act on Special Measures concerning Preservation of Rights and
Interests of Victims of Specified Disaster) และพระราชบัญญัติมาตรการพิเศษเกี่ยวกับการเช่าที่ดิน
และอาคาร (Act on Special Measures concerning Land and Building Leases) เป็นต้น
โครงสร้างของกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการรับมือภัยพิบัติ (Disaster Countermeasures
Basic Act)
กฎหมายนี้มีเจตนารมณ์ที่จะปกป้องดิ นแดน ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของพลเมือง
จากเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การรักษาระเบียบของสังคมและประโยชน์สาธารณะ
บทที่ ๑ บททั่วไป (General Rules)
- กาหนดหลักการพื้นฐานของมาตรการจัดการภัยพิบัติ รวมถึงนิยามของคาว่า
“ภัยพิบัต”ิ
- กาหนดความรับผิดชอบในการป้องกันภัยพิบัติในระดับประเทศ เขตการปกครอง
(prefecture) ท้องถิ่น (municipality) และองค์กรที่ได้รับมอบหมาย ในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติ
ตามแผนเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ โดยความร่วมมือระหว่างกัน (mutual cooperation)
- กาหนดความรับผิดชอบของผู้อยู่อาศั ย (residents) ในการเตรียมพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติด้วยตนเอง การกักตุนสิ่งจาเป็นในชีวิตประจาวัน การมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมป้องกัน
ภัยพิบัติ
บทที่ ๒ องค์กรจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management Organization)
- มีหน้าที่รักษาและส่งเสริมการบริหารการป้องกันภัยพิบัติอย่างบูรณาการ
- ระดับประเทศ มีสภาป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติ และศูนย์บัญชาการจั ดการ
ภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน
- ระดับเขตการปกครองและท้องถิ่น มีสภาจัดการภัยพิบัติในระดับท้องถิ่น และ
ศูนย์บัญชาการจัดการภัยพิบัติ
บทที่ ๓ แผนจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management Plan)

๔๘
- กาหนดการรักษาและส่งเสริมมาตรการจัดการภัยพิบัติตามแผนจัดการภัยพิบัติ
ที่ได้กาหนดไว้
- คณะกรรมการกลางเพื่อ การป้ องกันภัยพิบัติ แห่ งชาติ มีห น้าที่จัดทาแผน
จั ด การภั ย พิ บั ติ พื้ น ฐาน และก ากั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องในทุ กระดั บให้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ป้ องกั นภั ยพิ บั ติ
ดาเนินการตามมาตรการจัดการภัยพิบัติฉุกเฉิน มาตรการเพื่อบูรณะฟื้นฟูจากเหตุภัยพิบัติ
- หน่วยงานภาครัฐ/องค์กรสาธารณะที่ได้กาหนดไว้ในแผน มีหน้าที่ป้องกันภัยพิบัติ
ตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
- ระดับเขตการปกครองและท้องถิ่น มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผนจัดการภัยพิบัติ
ในระดับภูมิภาค โดยนายกเทศมนตรีในระดับท้องถิ่นมีหน้าที่ดาเนินการตามมาตรการจัดการภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินที่กาหนดไว้ เช่น การอพยพ แต่ในกรณีภัยพิบัติขนาดใหญ่ หน่วยงานในระดับเขตการปกครอง
(prefecture) และหน่วยงานที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะจะเป็นผู้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแทน
- ผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผนจัดการภัยพิบัติในเขตที่อยู่อาศัย
บทที่ ๔ การป้องกันภัยพิบัติ (Disaster Prevention) ได้รวมอยู่ในแผนจัดการภัยพิบัติ
แห่งชาติที่คณะกรรมการกลางฯ จัดทาขึ้น
บทที่ ๕ มาตรการฉุ ก เฉิ น ในการจั ด การภั ย พิ บั ติ (Disaster Emergency Measures)
ได้แก่
- ประกาศภาวะฉุกเฉินทางภัยพิบัติ โดยคณะรัฐมนตรีใช้อานาจสั่งการตามกรอบนโยบาย
(basic coping)
- ดาเนินมาตรการฉุกเฉินต่าง ๆ ได้แก่ การปันส่วนปัจจัยการดารงชีพ ชะลอการชาระหนี้
ประกาศขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตลอดจนดาเนินมาตรการตามกฎหมายพิเศษต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ภัยพิบัติฉุกเฉินพิเศษ
บทที่ ๖ การฟื้นฟูจากเหตุภัยพิบัติ (Disaster Recovery)
บทที่ ๗ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Victim Assistance Measures)
- บทบัญญัติในบทนี้มีขึ้นหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
- ในเบื้องต้นจะมีการกาหนดรายชื่อของบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ
- กาหนดมาตรฐานของศูนย์อพยพและเครื่องอานวยความสะดวกในการอพยพ
ในกรณีเกิดภัยพิบัติ กาหนดกฎเกณฑ์การอพยพในพื้นที่ขนาดใหญ่ (wide-area evacuation) และกรอบ
การดาเนินงานในการจัดการการขนส่ง (transportation frameworks)
- การขยายมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยการสร้างใบรับรองการประสบภัยพิบัติ
และการแยกประเภทของผู้ประสบภัย
บทที่ ๘ มาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน (Fiscal Finance Measures)

๔๙
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายจะเป็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เช่น รัฐบาลท้องถิ่น เว้นแต่กรณีภัยพิบัติร้ายแรง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ดังกล่าวจะเป็นของรัฐบาลกลาง
บทที่ ๙ ภัยพิบัติฉุกเฉิน (Disaster Emergency)
- การกาหนดว่า กรณี ใ ดเป็นภัย พิ บัติ ฉุ กเฉิ นจะกาหนดโดยมติ คณะรัฐ มนตรี
ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล (basic coping policy)
- การก าหนดมาตรการฉุ ก เฉิ น ได้ แ ก่ การจ ากั ด การกระจายสิ น ค้ า จ าเป็ น
ในชีวิตประจาวัน การชะลอการชาระหนี้ การออกพระราชกฤษฎีกาในกรณีฉุกเฉินเพื่อรับความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ และการใช้บังคับกฎหมายเพื่อจัดการภัยพิบัติฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ
บทที่ ๑๐ เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Provisions)
บทที่ ๑๑ บทลงโทษ (Penal Provisions)
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมน้าท่วม (Flood Control Laws)
๑. พระราชบัญญัติแม่น้า (River Law) มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ที่ดินและการพัฒนา
ประเทศ รวมถึงการรักษาความมั่นคงสาธารณะและส่งเสริมสวัสดิการสังคม โดยการบริหารจัดการแม่น้า
อย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากน้าท่วม บริหารจัดการการนาน้าไปใช้อย่างเหมาะสม
รักษาสภาพน้าในแม่น้าให้สามารถใช้ได้ตามปกติโดยการรักษาและสงวนสภาพแวดล้อมของแม่น้า (มาตรา ๑)
๒. พระราชบัญญัติควบคุมน้าท่วม (Flood Control Act) มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
และลดความเสียหายจากน้าท่วม และเพื่อรักษาความปลอดภัยสาธารณะเมื่อเกิดน้าท่วม การระบายน้าฝน
หรือสึนามิ (มาตรา ๑) นอกจากนี้ พระราชบัญญัตินี้ยังส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงอัน ตรายของภัยพิบัติ
ทางน้า โดยมาตรา ๑๕-๑๑ กาหนดให้นายกเทศมนตรีของท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้าซึ่งต้องมีการอพยพ
อย่างมีประสิทธิภาพในทันทีเมื่อเกิดน้าท่วม จะต้องมีข้อมูลของจุดที่น้าท่วมเมื่อฝนตกในอดีต ความลึกของน้า
และเงื่อนไขอื่ น ซึ่งเมื่อทราบข้อ มูล ดั งกล่ าวแล้ ว มีห น้าที่ต้องแจ้งให้ ผู้ อยู่ อ าศัย และหน่ว ยงานต่า ง ๆ
ทราบถึงความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายจากน้าท่วมจากแม่น้านั้น
๓. กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการจัดการความเสียหายจากน้าท่วมจากแม่น้าในเขตเมือง
(Law on Measures against Inundation Damages in Designated Urban Rivers) มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อจัดการพื้นที่เขตเมืองที่มีแม่น้าไหลผ่านที่มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดความเสียหายจากน้ าท่ว ม
ซึ่งการป้องกันความเสียหายจากน้าท่วมโดยการพัฒนาช่องทางของแม่น้าไม่สามารถทาได้เนื่องจากการพัฒนา
ของเมือง เพื่อปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรั พย์สินของประชาชน แม่น้าและพื้นที่ดังกล่าวจะถูกกาหนด
เป็นแม่น้าในเขตเมืองและพื้นที่ลุ่มน้าพิเศษ มีการจัดทาแผนการควบคุมน้าท่วมในพื้นที่ลุ่มน้าเพื่อส่งเสริม
มาตรการจั ดการความเสี ย หายจากน้ าท่ว ม การสร้างสิ่ งก่อสร้างเพื่อเก็บกักน้าฝน และมาตรการอื่ น

๕๐
การส่งเสริมมาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้าท่วมในพื้นที่ลุ่มน้า โดยมีเจตนารมณ์เพื่อรักษาสวัสดิภาพ
ของสังคม (มาตรา ๑)
๔. พระราชบัญญัติ การระบายน้า (Sewerage Act) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เกิดการ
พัฒนาเมืองและสุขภาพของประชาชน เพื่อรักษาคุณภาพของน้าในแหล่งน้าสาธารณะ โดยการวางแผน
ระบบและมาตรฐานการระบายน้าในพื้นที่ลุ่มน้า การติดตั้ง และการดาเนินการอื่นเกี่ยวกับระบบระบายน้า
สาธารณะ ระบบระบายน้าในระดับภูมิภาค และระบบระบายน้าเนื่องจากพายุในเขตเมืองเพื่อพัฒนาระบบ
ระบายน้าต่าง ๆ (มาตรา ๑)
เค้าโครงของมาตรการเกี่ยวกับภัยพิบัติทางน้า
๑. มาตรการเชิงรูปธรรม (Hardware Measures)
- การพัฒนาแม่น้า
- การพัฒนาการระบายน้า
- การส่งเสริมมาตรการจัดการพื้นที่ลุ่ มน้า (river basin) ซึ่งต้องพิจารณาทั้ง พื้ นที่
ต้นน้าและปลายน้า โดยเน้นการร่วมมือทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
๒. มาตรการสนับสนุน (Software Measures)
- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้าท่วม
- การจัดทาและเผยแพร่แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อน้าไหลบ่า และแผนที่แสดงพื้นที่
เสี่ยงน้าท่วม
- การจัดทาและเตรียมแผนการอพยพ และระบบป้องกันภัยพิบัติ
องค์ประกอบพื้นฐานของนโยบายจัดการภัยพิบัติ
๑. ประเภท ขนาด และสภาพของภัยพิบัติ
๒. สภาพของพื้นที่ประสบภัยและผู้ประสบภัย
๓. มาตรการรับมือกับภัยพิบัติ
- มาตรการสาหรับก่อน ขณะที่เกิด และหลังจากเกิดภัยพิบัติ ได้แก่ มาตรการป้องกัน
มาตรการฉุกเฉิน และมาตรการเพื่อบูรณะฟื้นฟู
- มาตรการสนับสนุน ได้แก่ การดาเนินการโดยบุคคล และมาตรการเชิง รูปธรรม
ได้แก่ การจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งทั้งสองมาตรการนี้ต้องดาเนินการพร้อมกันจึงจะมี
ประสิทธิภาพ
- องค์กรรับผิดชอบหลัก ได้แก่ รัฐบาลท้องถิ่น หน่วยงานในระดับประเทศ องค์กร
ภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์การไม่แสวงหาผลกาไร (NPOs) ชุมชน ผู้อยู่อาศัยในชุมชน และอาสาสมัคร
เป็นต้น โดยภาครัฐจะเป็นฝ่ายให้ความช่วยเหลือก่อน (Public assistance) เพื่อนาไปสู่การช่วยเหลือตนเอง

๕๑
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความช่วยเหลือจากสาธารณชน (Self-help/mutual assistance/public aid)
และการร่วมมือกันขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจมีการขอกาลังของตารวจซึ่งเป็นหน่ว ยงาน
ในระดับเขตการปกครอง (prefecture) เพื่อเข้ามาช่วยการทางานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งเป็นหน่วยงาน
ในระดับท้องถิ่น (municipality) เป็นต้น
- การส่งเสริมการช่วยชีวิต การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เพื่อป้องกันไม่ให้เกิ ด
การเสียชีวิตเนื่องมาจากผลของภัยพิบัติ เช่น โรคระบาด การฆ่าตัวตาย การมีปัญหาสุขภาพจิต) และการ
ส่งเสริมการวางผังเมือง
- การให้ความสาคัญกับกฎหมาย แผนการดาเนินงาน (เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพ) การศึกษา/ฝึกอบรม การให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
ทั้งนี้ นโยบายการป้องกันภัยพิบัติมีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับนโยบายในด้านต่าง ๆ
จึงต้องใช้วิธีการในลักษณะบูรณาการความรู้ในหลายสาขาเข้าด้วยกัน

๕๒
๗. การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติของญี่ปุ่น๙๑๐

๑. ความทั่วไป
เคยมีความเข้ า ใจกั นว่า ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มี ส ภาพทางภูมิ ศ าสตร์ ดี ก ว่ า
หลายประเทศในแถบเอเชียและแปซิฟิก เนื่องจากมีฝนตกต้องตามฤดูกาลเป็นส่วนมาก และมีปริมาณ
ฝนเพียงพอแก่การกสิกรรม ทั้งยังประสบภัยธรรมชาติไม่บ่อยนัก และภัยดังกล่าวมักไม่รุนแรง๑๑ อย่างไรก็ตาม
จากสถิติย้อนหลังระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ - พ.ศ. ๒๕๕๒ ประเทศไทยประสบภัยพิบัติปีละประมาณหกพันครั้ง
โดยภัยที่ประเทศไทยประสบบ่อยที่สุด ได้แก่ อุทกภัย อัคคีภัย และวาตภัย ซึ่งภัยดังกล่าวมีทั้งที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติและที่มนุษย์ก่อให้เกิดขึ้น ๑๒ สาหรับภัยแผ่นดินไหวนั้น แม้ไม่ปรากฎสถิติการเกิดที่ชัดเจน
แต่ประเทศไทยตั้งอยู่ บนรอยเลื่อนของเปลือกโลกและมีจังหวัดที่มีกลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง (active fault)
พาดผ่านมากถึง ๒๒ จังหวัด๑๓ โดยบางจังหวัด เคยเกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมาแล้วในอดีต เช่น
กาญจนบุรี ตาก เชียงราย
ประเทศไทยได้รับทราบข่าวภัยธรรมชาติของญี่ปุ่นมาตั้งแต่ในอดีต ดังจะเห็นได้จากที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชโทรเลขไปถามข่าวสมเด็จพระบรมราชาธิราชญี่ปุ่น
เมื่อครั้งเกิดแผ่น ดิน ไหวตั้งใหญ่ที่ญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. ๒๔๖๖๑๔ โดยที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการเรียนรู้จาก
ภัยธรรมชาติประเภทต่างจานวนมาก ๆ มาเป็นระยะเวลานาน มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ทั้งยังมีระดับ
การพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสูง การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการภัยธรรมชาติของญี่ปุ่น
ย่ อมเป็ นประโยชน์ ในการน ามาพิจ ารณาประกอบการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทย
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
บทความนี้จึงเน้นศึกษาทาความเข้าใจประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติใ นญี่ปุ่น
ระบบ กลไกการบริ ห ารจั ดการ นโยบาย มาตรการทางกฎหมาย และแนวปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติ
๙

โดยนำงสำวณัฏฐ์กำนต์ ธนันกิตติพงศ์ นักกฎหมำยกฤษฎีกำ ชำนำญกำรพิเศษ ฝ่ำยอำเซียน
และกิจกำรต่ำงประเทศ กองกฎหมำยต่ำงประเทศ
๑๐
เนื้อหำส่วนมำกมำจำกหนังสือ “Disaster Management in Japan” ซึ่งจัดทำโดยสำนักงำน
คณะรั ฐ มนตรี รั ฐ บำลญี่ ปุ่ น พ.ศ. ๒๕๕๘ และค ำบรรยำยของศำสตรำจำรย์ ฟู มิ โ อะ ทำเคดะ สถำบั น National
Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)
๑๑
ภั ยธรรมชำติ ใ นประเทศไทย, กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำ, ไม่ ปรำกฎวั น ที่ ตี พิ ม พ์ , เข้ ำ ถึ ง ได้ ที่
https://www.tmd.go.th /info/risk.pdf, เข้ำถึงล่ำสุด ณ วันที่ ๒๓ เมษำยน ๒๕๖๒, น. ๒.
๑๒
สุ ข ภำพคนไทย 2556 : ปฏิ รู ป ประเทศไทย ปฏิ รู ป โครงสร้ ำ งอ ำนำจ เพิ่ ม พลั ง พลเมื อ ง ,
สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล, ๒๕๕๖, น. ๗๒, เข้ำถึงได้ที่ https://www.hiso.or.th/hiso5/
report/report2013T.php, เข้ำถึงล่ำสุด ณ วันที่ ๒๓ เมษำยน ๒๕๖๒.
๑๓
แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย, กรมทรัพยำกรณี, มีนำคม ๒๕๕๕.
๑๔
รำชกิจจำนุเบกษำ วันที่ ๑๖ กันยำยน พ.ศ. ๒๔๖๖ เล่มที่ ๔๐ หน้ำ ๑๘๔๑.

๕๓
ทางธรรมชาติของญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าใจภาพรวมและที่มาของระบบกฎหมายเกี่ยวกับภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ
ของญี่ปุ่น รวมทั้งมาตรการและการดาเนินการจัดการภัยพิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และกิจกรรมตาม
ความสมัครใจ เช่น อาสาสมัครช่วยเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยได้รวบรวมกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สาคัญไว้ในตอนท้าย
ความหมายของคาว่า “ภัยพิบัต”ิ
สานักงานการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Disaster Risk Reduction UNISDR) ได้ให้นิยามคาว่า “ภัยพิบัติ” (disaster) ว่า๑๕ เป็นการที่การทางานของชุมชนหรือสังคมถูกทาให้
หยุดชะงักลงอย่ างร้ ายแรงโดยมีความสู ญเสี ยและผลกระทบต่อมนุษย์ วัตถุ เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้ อม
ซึ่งเกินกว่าความสามารถของชุมชนที่ได้รับผลกระทบหรือสังคมจะสามารถจัดการได้โดยใช้ทรัพยากรของตน
ทั้งนี้ ภัยพิบัติมักถูกบรรยายว่าเป็นผลรวมของการประสบภัย (exposure to a hazard) สภาพความอ่อนไหว
และความไม่เพีย งพอของศักยภาพหรือมาตรการเพื่อลดหรือจัดการกับผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น
ผลกระทบของภั ย พิ บั ติ อ าจรวมถึ ง การเสี ย ชี วิ ต การบาดเจ็ บ โรคภั ย และผลกระทบด้ า นลบอื่ น ต่ อ
ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ทั้งทางกายภาพ สุขภาพจิต และสังคม รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน สังคม
เศรษฐกิจ และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
องค์การอนามัยโลกไม่มีการให้นิยามคาว่า “disaster” (ภัยพิบัติ) ไว้ แต่มีการให้นิยามคาว่า “natural
disaster” ว่ า ๑๖ คื อ ปรากฎการณ์ ธ รรมชาติ ที่ มี ค วามรุ น แรงในระดั บ ที่ ก่ อ มหั น ตภั ย ที่ ก ระทบต่ อ ชี วิ ต
ความเป็นอยู่โดยปกติอย่างร้ายแรง และทาให้ผู้คนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และทุกข์ทรมาน
เป็นผลให้จาเป็นต้องได้รับอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่ การดูแลทางการแพทย์และอนามัย
ส าหรั บ ประเทศไทยนั้ น กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ๑๗ ได้อธิบายไว้ว่ า
ภัยพิบัติ ในทางสากลหมายถึงการหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชน หรือสั งคมอันเป็น
ผลมาจากการเกิดภัยทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง เกินกว่าความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือได้
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ในบริบทของประเทศไทย พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๕

เว็ บ ไซต์ ส ำนั ก งำนว่ ำ ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ร ะหว่ ำ งประเทศเพื่ อ กำรลดภั ย พิ บั ติ แ ห่ ง สหประชำชำติ
https://www.unisdr.org/we/inform/terminology#letter-d, เข้ำถึงล่ำสุด วันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๒.
๑๖
เว็บไซต์องค์กำรอนำมัยโลก https://www.who.int/environmental health emergencies/
natural events/en/, เข้ำถึงล่ำสุด วันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๒.
๑๗
หนังสือคำศัพท์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งจำกภัยพิบัติ สิงหำคม ๒๕๕๗, น. ๒๙ - ๓๐.

๕๔
ให้ความหมายของคาว่า “สาธารณภัย” ว่าหมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์
โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทาให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของ
ประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และ
การก่อวินาศกรรมด้วย ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบในทางสากล ภัยพิบัติจึงเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณภัยซึ่งสร้าง
ผลกระทบรุนแรงเกินกว่าที่ชุมชนจะรับมือได้ด้วยตนเอง
ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีการจัดการและรับมือภัยพิบัติในประเภทต่าง ๆ แตกต่างกันไปตามที่
ประเทศนั้น ๆ ประสบ เช่น สหรัฐอเมริกาจะมีการเตรียมการรับภัยพิบัติในรูปแบบทอร์นาโด เฮอริเคนและพายุ
น้าท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว ภัยแล้ง และความรุนแรงหมู่ (incidents of mass violence)๑๘ รัฐควีนสแลนด์
ออสเตรเลี ย จะเตรีย มการรั บภัยพิบั ติในรูปแบบไฟป่า พายุและไซโคลน น้าท่ว ม คลื่ นความร้อน สึนามิ
แผ่นดินไหว ดินถล่ม น้าท่วม โรคระบาด ระดับน้าทะเลขึ้นสูงอันเนื่อ งมาจากลมแรงและความกดอากาศต่า
(storm surge)๑๙ ส่วนประเทศไทยเองก็มีการเตรียมการด้านภัยพิบัติที่แตกต่างออกไป ได้แก่ อุทกภัย น้าป่า
ไหลหลาก น้าท่วมขัง และดินโคลนถล่ม สถานการณ์ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง อัคคีภัย วาตภัย สารเคมี
และวัตถุอันตราย๒๐
๑.๑ ภัยพิบัติในญี่ปนุ่ ๒๑
สภาพทางภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณแนววงรอบแปซิฟิก (Circum-Pacific
Mobile Belt) หรือวงแหวนแห่งไฟ ซึ่งเป็นบริเวณที่เปลือกโลกมีการเคลื่อนไหวมากกว่าบริเวณอื่นที่อยู่
ภายในพื้นทวีปจึงทาให้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวมากกว่าประเทศที่ตั้งอยู่ภายในพื้นทวีป เช่น ประเทศไทย
นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังมีภูเขาไไฟที่ยังมีชีวิตอยู่มากถึง ๑๑๐ ลูก (ประมาณร้อยละ ๑๐ ของภูเขาไฟทั่วโลก
ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗) ทาให้ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะมีพื้นที่เพียงร้อยละ ๐.๒๕ ของพื้นที่ที่เป็นพื้นดินทั้งหมด
ของโลก แต่แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรง ๖ ริกเตอร์ขึ้นไปมากถึงร้อยละ ๑๘ ของที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั่วโลก
(ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘) นอกจากนี้ สภาพทางอุตุนิยมวิทยาและธรณีวิทยายังทาให้
๑๘

กระทรวงสำธำรณสุขและสวัสดิกำรสังคม สหรัฐอเมริกำ https://www.samhsa.gov/findhelp/disaster-distress-helpline, เข้ำถึง ณ วันที่ ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๒.
๑๙
https://www.qld.gov.au/emergency/dealing-disasters/disaster-types, เข้ำถึง ณ วันที่
๒๘ มีนำคม ๒๕๖๒.
๒๐
ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กระทรวงมหำดไทย http://www.disaster.go.th/th/
content-disaster-14-1/, เข้ำถึง ณ วันที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๒.
๒๑
ในเอกสำรต้นฉบับภำษำอังกฤษ “Disaster Management in Japan”, สำนักงำนคณะรัฐมนตรี
รัฐบำลญี่ปุ่น, พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้คำว่ำ “Disaster” โดยมีควำมหมำยว่ำ “ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ” ดังนั้น นับแต่หัวข้อที่ ๑.๑
ผู้เรียบเรียงจะใช้คำว่ำ “ภัยพิบัติ” เพื่อให้ตรงกับเอกสำรภำษำอังกฤษซึ่งมีควำมหมำยกว้ำงกว่ำคำว่ำ “ภัยธรรมชำติ”.

๕๕
พื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นมีไต้ฝุ่น ฝนและหิมะตกหนัก โดยในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตและเกิด
ความสูญเสียต่อทรัพย์สินเป็นจานวนมาก โดยในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ไต้ฝุ่นขนาดใหญ่และแผ่นดินไหว
ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ญี่ปุ่นอย่างมหาศาล แต่ต่อมาญี่ปุ่นได้มีวิวัฒนาการในการป้องกันและบรรเทา
ภัยพิบัติ โดยพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ เทคโนโลยี อุตุนิยมวิทยา ระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร
ส่งเสริมการรักษาคุณภาพดิน เป็นเหตุให้ความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติลดลงเป็นอย่างมาก แม้กระนั้น
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวครั้ ง ใหญ่ ที่ ฮั น ชิ น -อะวาจิ (the Great Hanshin-Awaji
Earthquake) ท าให้ มี ผู้ เสี ยชี วิ ตกว่ า ๖,๔๐๐ คน และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในเหตุ การณ์ แผ่ นดิ นไหวในภาค
ตะวันออกของญี่ปุ่น (the Great East Japan Earthquake) มีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายมากกว่า ๑๘,๐๐๐ คน
ในอนาคตอันใกล้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยพิบัติ ในบริเวณรอยเลื่อนนั นไก (Nankai) และมหานคร
โตเกียว (Inland Tokyo) ภัยพิบัติจึงเป็นภยันตรายใหญ่หลวงต่อความมั่นคงปลอดภัยของญี่ปุ่น
๑.๒ พัฒนาการด้านกฎหมายและระบบการจัดการภัยพิบัตินับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๘
ประเทศญี่ปุ่นมีการตรากฎหมายว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ ที่มีความครอบคลุม
ฉบับแรกในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ คือ พระราชบัญญัติบรรเทาภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๔๙๐ อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวนันไกในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยสามารถสรุปที่มาของกฎหมายแต่ละฉบับที่ญี่ปุ่นได้ตราขึ้นในเวลาต่อมา
และความสอดคล้องกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ดังนี้
๑.๒.๑ พายุไต้ฝุ่นอิดะ พ.ศ. ๒๔๘๘ และพายุไต้ฝุ่นแคทลีน พ.ศ. ๒๔๙๐ นาไปสู่
การตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมน้าท่วมเพื่อจัดการภัยจากพายุไต้ฝุ่น พ.ศ. ๒๔๙๒
๑.๒.๒ ไต้ ฝุ่ น อิ เ ซวอน (Ise-wan หรื อ Vera) พ.ศ. ๒๕๐๒ น าไปสู่ ก ารตรา
กฎหมาย ๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) พระราชบัญญัติ พื้นฐานว่าด้วยมาตรการต่อต้านภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๐๔
ซึ่งเป็ น กฎหมายที่มีความส าคัญอย่ างมาก เนื่องจากกาหนดให้ มีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์จัดการ
ภัยพิบัติกลาง ซึ่ง มีการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ และกาหนดให้จัดทาแผนการจัดการภัยพิบัติ กลาง
ของประเทศ ซึ่งแผนฉบั บ แรกได้จั ด ทาแล้ ว เสร็ จ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ (๒) พระราชบั ญ ญั ติ อ นุ รั ก ษ์ดิน
และมาตรการควบคุมน้าท่วมฉับพลัน พ.ศ. ๒๕๐๑ และ (๓) พระราชบัญญัติการให้ความช่วยเหลือพิเศษ
ด้านการเงินในกรณีภัยพิบัติที่มีความรุนแรงอย่างมาก พ.ศ. ๒๕๐๕
๑.๒.๓ เหตุ ก ารณ์ หิ ม ะตกหนั ก พ.ศ. ๒๕๐๔ น าไปสู่ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ
มาตรการพิเศษสาหรับพื้นที่ที่มีหิมะตกหนัก พ.ศ. ๒๕๐๕
๑.๒.๔ แผ่นดินไหวที่นีกาตะในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ นาไปสู่การตราพระราชบัญญัติ
การประกันภัยกรณีแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๐๙
๑.๒.๕ ฝนถล่ มที่อุซึ (Uetsu) พ.ศ. ๒๕๑๐ นาไปสู่ การตราพระราชบั ญ ญั ติ
ว่าด้วยการให้เงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๑๓
๑.๒.๖ เหตุการณ์ภูเขาไฟซากุระจิม่าและภูเขาไฟอะซามะระเบิด พ.ศ. ๒๕๑๖
นาไปสู่การตราพระราชบัญญัติว่าด้วยสิ่งอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอพยพในบริเวณโดยรอบ

๕๖
ภูเขาไฟที่ยังมีชีวิตอยู่ พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งต่อมาถูกแทนที่โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการพิเศษสาหรับ
ภูเขาไฟที่ยังมีชีวิตอยู่ พ.ศ. ๒๕๒๑
๑.๒.๗ รายงานของสมาคมแห่ ง ญี่ ปุ่ น ว่ า ด้ ว ยความเป็ น ไปได้ ใ นการเกิ ด
แผ่นดินไหวที่โตไก พ.ศ. ๒๕๑๙ นาไปสู่การตรากฎหมาย ๒ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการ
พิ เ ศษเกี่ ย วกั บ มาตรการต่ อ ต้ า นส าหรั บ กรณี แ ผ่ น ดิ น ไหวที่ มี ค วามรุ น แรง พ.ศ. ๒๕๒๑
และพระราชบัญญัติ ว่า ด้ วยมาตรการด้า นการเงิน พิเ ศษสาหรั บ โครงการพัฒนามาตรการต่ อ ต้ า น
แผ่นดินไหวในบริเวณที่มีการเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการเป็นกรณีเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๒๓
๑.๒.๘ แผ่ น ดิ น ไหวที่ มิ ยากิ พ.ศ. ๒๕๒๑ น าไปสู่ ก ารแก้ ไ ขกฎหมายว่าด้ว ย
มาตรฐานอาคารและสิ่งปลูกสร้าง อันนาไปสู่การออกกฎหมายเกี่ยวกับวิศวกรรมปฐพีซึ่งใช้มาถึงปัจจุบัน
๑.๒.๙ แผ่นดินไหวทางตอนใต้ของเกาะเฮียวโกะ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งเป็นภัยพิบัติ
ที่มีความรุนแรงเป็นอันดับ ๒ นับตั้งแต่ไต้ฝุ่นอิเซะวอน ได้นาไปสู่การออกกฎหมาย ๕ ฉบับ และการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมาย ๑ ฉบับ ได้แก่
(๑) พระราชบัญญัติว่า ด้วยมาตรการพิเ ศษของมาตรการต่ อ ต้ า น
ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๓๘
(๒) พระราชบั ญญั ติ ส่ งเสริ มการปรั บปรุ งสิ่ งปลู กสร้ างต้ านแผ่ นดิ นไหว
พ.ศ. ๒๕๓๘
(๓) การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยมาตรการต่ อ ต้ า น
แผ่นดินไหว ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘
(๔) พระราชบัญญัติมาตรการพิเศษเพื่อคงไว้ซึ่งสิทธิและประโยชน์
ของเหยื่อจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๕) พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริม การฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและมีผู้อยู่อาศัยเป็นจานวนมาก พ.ศ. ๒๕๔๐
(๖) พระราชบัญญัติว่าด้วยการสนับสนุนการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของ
เหยื่อภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๔๑
๑.๒.๑๐ อุ บั ติ ก ารณ์ นิ ว เคลี ย ร์ โ ตไคมุ ร ะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ น าไปสู่ ก ารตรา
พระราชบัญญัติมาตรการพิเศษกรณีภัยนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๒.๑๑ ฝนถล่ ม (torrential rain) ที่ฮิโ รชิมา พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบั ญ ญั ติ
ว่าด้วยการส่งเสริมมาตรการต่อต้านภัยพิบัติจากตะกอนดินในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๔๓ (ภัยพิบัติ
จากตะกอนดิน (Sediment disaster) เช่น หน้าผาถล่ม (Clift collapse) ตะกอนดินถล่ม (debris flow)
แผ่นดินเลื่อน (land slide)
๑.๑.๑๒ ฝนถล่มที่นีกาตะ พ.ศ. ๒๕๔๓ นาไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้าท่วม พ.ศ. ๒๕๔๔ และการตราพระราชบัญญัติป้องกันการเอ่อท่วมของแม่น้าในเมือง พ.ศ. ๒๕๔๖

๕๗
ในช่วงเวลานี้ ได้มีการตราพระราชบัญญัติอีก ๒ ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ภัย พิบั ติ ได้แก่ (๑) พระราชบัญญัติ ว่า ด้วยมาตรการพิเ ศษในการส่ งเสริ มการจัดการภัย พิบั ติ จ าก
แผ่นดินไหวที่โทนันไกและนันไก พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการพิเศษในการ
ส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหวในเขตพื้นที่รอยเลื่อนโดยรอบญี่ปุ่นและรอยเลื่อนชิฌิมา พ.ศ. ๒๕๔๗
๑.๒.๑๓ ฝนถล่มที่ภูมิภาคโตไก พ.ศ. ๒๕๔๗ นาไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
สองฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมน้าท่ว ม พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่ งเสริม
มาตรการต่อต้านภัยพิบัติจากตะกอนดินในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๔๓
๑.๒.๑๔ แผ่นดินไหวที่ชูเอ็ตสึ พ.ศ. ๒๕๔๗ นาไปสู่การแก้ไขกฎหมายสองฉบับ
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ แ ก่ (๑) พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย พ.ศ. ๒๕๑๑ และ (๒)
พระราชบัญญัติส่งเสริมการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างต้านแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๓๘
๑.๒.๑๕ แผ่นดินไหวที่โตโฮคุและสึนามิ พ.ศ. ๒๕๕๔ (แผ่นดินไหวตะวันออก
ครั้งใหญ่ของญี่ปุ่น (The Great East Japan Earthquake)) เป็นภัยพิบัติที่มีความร้ายแรงมากจนนาไปสู่
การตราพระราชบัญญัติ ๖ ฉบับ และการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอีก ๕ ฉบับ โดยพระราชบัญญัติ ฉบับที่
ตราขึ้นใหม่ ได้แก่
(๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการรับมือสึนามิ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาและฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากสึนามิ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การกากับดูแลด้านนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๕๕
(๔) พระราชบัญญัติการบูรณะปฏิสังขรณ์จากภัยพิบัติขนาดใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๕) พระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการพิเศษสาหรับการให้เช่าซื้อที่ดิน
และอาคารบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติขนาดใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
(๖) พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยมาตรการพิ เ ศษเพื่ อ ต้ า นแผ่ น ดิ น ไหว
เขตโตเกียว พ.ศ. ๒๕๕๖
กฎหมายที่ได้รับการการแก้ไขเพิ่มเติม ๕ ฉบับ ได้แก่
(๑) พระราชบัญญัติพื้นฐานว่าด้วยมาตรการต่อต้านภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๐๔
ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างต้านแผ่นดินไหว (พ.ศ. ๒๕๕๖)
(๓) พระราชบัญญัติควบคุมน้าท่วม พ.ศ. ๒๕๕๖
(๔) พระราชบัญญัติแม่น้า พ.ศ. ๒๕๐๗๒๒ พระราชบัญญัติมาตรการพิเศษ
ในการสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากแผ่นดินไหวบริเวณรอยเลื่อนนันไกฯ
๒๒

ญี่ปุ่นมีกฎหมำยน้ำที่ฉบับแรกในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ ซึ่งต่อมำถูกแทนที่ด้วยพระรำชบัญญัติน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๗
ที่ได้รับกำรแก้ไขและใช้มำถึงในปัจจุบัน มีข้อสังเกตว่ำ กฎหมำยฉบับดังกล่ำวเป็นกำรปรับปรุงกฎหมำยทั้งฉบับครั้งใหญ่

๕๘
๑.๒.๑๖ หิมะถล่มในปี พ.ศ .๒๕๕๗ ได้นาไปสู่การแก้ไขพระราชบัญญัติพื้นฐาน
ว่าด้วยมาตรการต่อต้านภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๐๔
จะเห็ น ได้ ว่ า ระบบกฎหมายด้า นการจัด การภัย พิ บั ติข องประเทศญี่ปุ่ น ได้มี
วิ วั ฒ นาการมายาวนานโดยมี ก ารแก้ ไ ขและตรากฎหมายใหม่ เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ เพื่ อ แก้ ไ ขสถานการณ์
และป้องกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ โดยปรับกฎหมายให้ เข้ ากับเทคโนโลยีในแต่ล ะยุ คสมัย
และสภาพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป จากเดิ ม ที่ ไ ม่ ส ามารถพยากรณ์ ไ ด้ อ ย่ า งแม่ น ย าว่ า จะเกิ ด ภั ย พิบัติ
ในวั น เวลาและบริ เ วณใด มาในปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารใช้ ด าวเที ย มมาช่ ว ยในการค านวณและพยากรณ์
ทาให้สามารถพยากรณ์ได้แม่นยามากขึ้น และจากเดิมที่มีเทศบาลซึ่งประกอบด้วยชุมชนเมืองและหมู่บ้าน
(towns and villages) จานวน ๑๐,๑๕๐ ชุมชน๒๓ ต่อมาได้รวมกันเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และมี
จานวนลดลงเหลือเพียง ๙๒๘ ชุมชนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘๒๔ ทาให้การบริหารจัดการของภาครัฐและภาคเอกชนมีการ
เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องปรับเปลี่ยนกลไกของกฎหมายให้สอดคล้องกันด้วย
๒. ระบบการจัดการภัยพิบัติ
๒.๑ กฎหมายพื้นฐาน
พระราชบั ญ ญั ติ พื้ น ฐานว่ า ด้ ว ยมาตรการต่ อ ต้ า นภั ย พิ บั ติ พ.ศ. ๒๕๐๔
เป็นกฎหมายสาคัญที่ครอบคลุมทั้งการป้องกัน การจัดการ การเตรียมการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึง
การฟื้นฟูและบูรณปฏิสังขรณ์ โดยกาหนดบทบาทของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นไว้อย่างชัด เจน
โดยกาหนดกลไกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันในการดาเนินมาตรการรับมือ
ภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ
พระราชบั ญ ญั ติ พื้ น ฐานว่ า ด้ ว ยมาตรการรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ ฯ ได้ รั บ การแก้ ไ ข
อย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะหลังเกิดเหตุภัยพิบัติครั้งต่าง ๆ จากบทเรียนที่ได้เรียนรู้ เช่น หลังเหตุการณ์
แผ่ น ดิน ไหวครั้ งใหญ่ทางตะวัน ออกของญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการเพิ่มบทบัญญัติ และปรับปรุง
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่รัฐบาลกลางสนับสนุนและจัดทาร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
มี ก ารปรั บ ปรุ ง มาตรการในการอพยพประชาชนอย่ า งปลอดภั ย และการคุ้ ม ครองประชาชนที่ ไ ด้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการเพิ่มบทบัญญัติเพื่อให้สามารถใช้มาตรการเด็ดขาด
ในการนารถยนต์ที่ไม่มีผู้ดูแลออกจากถนนเพื่อให้ทางแก่ยานพาหนะฉุกเฉินได้
ดังนั้น แม้กฎหมำยจะถูกประกำศใช้ในวันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๐๗ แต่กำหนดให้มีผลใช้บังคับในอีก ๙ เดือนต่อมำ
คือ ๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๐๘ เพื่อให้มีระยะเวลำเตรียมกำรที่เพียงพอ.
๒๓
Data Book: Public Administration ‘96-97, Research Center of Administrative Management
(Gyosei Kanri Kenkyu Senta), Tokyo, 1996, p. 15. อ้ำงถึงใน MABUCHI Masaru, Municipal Amalgamation in Japan,
World Bank Institute, 2001, p. 2.
๒๔
รัฐบำลโตเกียวมหำนคร http://www.metro.tokyo.jp/ENGLISH/ABOUT/STRUCTURE/structure01.htm
เข้ำถึงล่ำสุดวันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๒.

๕๙
โครงสร้างของพระราชบัญญัติพื้นฐานว่าด้วยมาตรการต่อต้านภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๐๔
แบ่งออกได้เป็น ๗ ส่วน ดังนี้
(๑) หลั ก การ นิ ย าม หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ
แนวความคิดพื้นฐานของมาตรการต่อต้านภัยพิบัติ และนโยบายการลดภัยพิบัติ ความรับผิดชอบในการจัดทา
และด าเนิ น การตามหลั ก การและแผนการบริ ห ารจั ดการภั ยพิ บั ติ ของรั ฐ บาล จั ง หวั ด เทศบาล และ
หน่วยงานรัฐ ความรับผิดชอบของประชาชนในการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติ การเก็บตุนปัจจัยพื้นฐานที่
จาเป็น การสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันภัยพิบัติ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างภาครัฐแลภาคเอกชน
(๒) การกาหนดองค์กรในการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการภัยพิบัติ
อย่างครอบคลุม ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและท้องถิ่น
(๓) ระบบการวางแผน พั ฒ นา และสนั บ สนุ น มาตรการบริ ห ารจั ด การ
ภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนของคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติกลาง องค์กรในระดับรัฐบาลท้องถิ่น
และสถาบันเอกชนที่กาหนด จังหวัด เทศบาล ตลอดจนประชาชน
(๔) การสนับสนุนมาตรการต่อต้านภัยพิบัติ ซึ่งแบ่งออกเป็น (ก) การให้กาหนด
นิยามบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรและแต่ละบุคคลในทุกขั้นตอนของการจัดการภัยพิบัติ
และ (ข) กระบวนการตอบสนองต่ อ ภั ย พิ บั ติ ขั้ น ต้ น รวมทั้ ง การออกค าสั่ ง อพยพของนายกเทศบาล
ของจังหวัด หรือของหน่วยงานบริหารอื่นในกรณีการเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่
(๕) การปกป้ อ งคุ้ ม ครองชี วิ ต อย่ า งเป็ น อยู่ ข องประชาชน ได้ แ ก่ (ก) การ
เตรียมการรับมือภัยพิบัติในกลุ่มบุคคลซึ่งต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น คนชรา
ผู้ที่มีความพิการ (ข) การกาหนดมาตรฐานของศูนย์และสถานที่อพยพเมื่อเกิดภัยพิบัติ (ค) การพัฒนา
และเพิ่มมาตรการคุ้มครองสาหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และ (ง) การจัดทากรอบมาตรการอพยพครั้งใหญ่
และการขนส่งสินค้า
(๖) มาตรการด้านการเงิน ได้แก่ การใช้บังคับกฎหมายให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินอุดหนุน
จากผู้ที่รับผิดชอบ และมาตรการด้านการเงินของรัฐบาลในกรณีภัยพิบัติร้ายแรง
(๗ ) ก า ร ป ร ะ ก า ศ ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น อั น เ ป็ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ด้ า น นโ ยบาย
ของคณะรัฐมนตรี และการกาหนดมาตรการฉุกเฉิน เช่น การจากัดการกระจายสินค้าตามความจาเป็น
การออกคาสั่งของคณะรัฐมนตรีเพื่อรับความช่วยเหลื อจากต่างประเทศ การบังคับใช้พระราชบัญ ญัติ
ว่าด้วยมาตรการพิเศษการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของเหยื่อภัยพิบัติ

๖๐
๒.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิ รู ป ระบบรั ฐ บาลกลางในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ มี ก ารตั้ ง ต าแหน่ ง
รั ฐ มนตรี ว่ า การจั ด การภั ย พิ บั ติ ขึ้ น ตามเพื่ อ ท าหน้ า ที่ บู ร ณาการและประสานงานในด้ า นนโยบาย
และมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติของกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ โดยหน่วยงานที่
ทาหน้าที่สาคัญในระดับรัฐบาลกลางมีดังนี้
๒.๒.๑ สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (Cabinet Office)
ส านั ก งานคณะรั ฐ มนตรี มี ห น้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบในการดูแ ลความร่ ว มมือ
และการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ในด้านการจัดการภัยพิบัติ
ส านั ก งานฯ มี ผู้ อ านวยการส านั ก การจั ด การภั ย พิ บั ติ เ ป็ น ผู้ ด าเนิ น การวางนโยบายและแผนแม่ บ ท
การจั ด การภั ย พิ บั ติ แ ละการรั บ มื อ และตอบสนองต่ อ ภั ย พิ บั ติ ที่ มี ค วามรุ น แรง รวมทั้ ง ด าเนิ น การ
ประสานงานในการเตรียมความพร้อมสาหรับภัยพิบัติในภาพรวมของประเทศ
ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ สานักงานคณะรัฐมนตรี จะรวบรวม
และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องรายงานไปยังนายกรัฐมนตรี จัดตั้งระบบกิจกรรมฉุกเฉินรวมทั้งสานักงานใหญ่
จัดการภัยพิบัติของรัฐบาลประสานงานโดยรวมเกี่ยวกับมาตรการรับมือภัยพิบัติ
๒.๒.๒ คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติกลาง
คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติกลาง จัดตั้งขึ้นในสานักงานคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชบั ญญัติพื้น ฐานว่าด้ว ยมาตรการต่อต้านภัยพิบัติ ฯ มีนายกรัฐ มนตรีเป็นประธาน สมาชิก
ประกอบด้ว ยสมาชิก คณะรั ฐ มนตรี ประธานบริษัทมหาชนที่ส าคัญและผู้ เชี่ยวชาญ คณะกรรมการฯ
มีหน้าที่จัดทาและพัฒนาแผนจัดการภัยพิบัติขั้นพื้นฐานและกาหนดนโยบายการจัดการภัยพิบัติขั้นพื้นฐาน
ของประเทศ โดยมีกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเป็นผู้เนินการ คณะกรรมการฯ ยังมีบทบาท
ในการส่งเสริมการรับมือภัยพิบัติรวมถึงการพิจารณาประเด็นสาคัญในการจัดการภัยพิบัติตามคาร้องขอ
จากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจัดการภัยพิบัติ
๒.๒.๓ หน่วยงานอื่น ๆ
ที่สาคัญ ได้แก่ ฝ่ายรับมือภัยพิบัติ (Disaster Response Units) ภายใต้
สานักงานตารวจแห่งชาติ คณะทางานช่วยเหลือดับเพลิงฉุกเฉินภายใต้สานักงานจัดการการดับเพลิงและ
ภัยพิบัติ และยามชายฝั่งญี่ปุ่น

๖๑
แผนภูมิแสดงกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ

๖๒
๒.๓ แผนการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management Plans)
๒.๓.๑ ระบบการวางแผนการจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่น (Disaster Management
Planning System)
ญี่ ปุ่ น ได้ แ บ่ ง แผนการจั ด การภั ย พิ บั ติ อ อกเป็ น ๔ ระดั บ ได้ แ ก่
(๑) แผนจั ดการภัย พิบั ติพื้น ฐาน (๒) แผนปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติ (๓) แผนจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น
และ (๔) แผนจัดการภัยพิบัติชุมชน
(๑) แผนจัดการภัยพิบัติพื้นฐาน (Basic Disaster Management Plans)
เป็ น แผนแม่ บ ทซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐานในการจั ด ท ากิ จ กรรมการจั ด การ
ภัยพิบัติของคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติกลางตามพระราชบัญญัติพื้นฐานว่าด้วยมาตรการต่อต้านภัยพิบัติฯ
( ๒ ) แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด ก า ร ภั ย พิ บั ติ (Disaster Management
Operation Plans)
เป็ น แผนที่ จั ด ท าโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ และบริ ษั ท มหาชน
ทีพ่ ระราชบัญญัติพื้นฐานว่าด้วยมาตรการต่อต้านภัยพิบัติฯ กาหนด
(๓) แผนจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น (Local Disaster Management Plans)
เป็ น แผนที่ จั ด ท าโดยสภาการจั ด การภั ย พิ บั ติ ป ระจ าจั ง หวั ด
และเทศบาล ที่มีความสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของพระราชบัญญัติ พื้นฐานว่าด้วยมาตรการต่อต้าน
ภัยพิบัติฯ และสถานการณ์ในท้องถิ่นนั้น ๆ
(๔) แผนจัดการภัยพิบัติชุมชน (Community Disaster Management Plans)
เป็นแผนกิจกรรมการจัดการภัยพิบัติในระดับชุมชนซึ่งจัด ทาร่วมกัน
บนพืน้ ฐานความสมัครใจระหว่างผู้อยู่อาศัยในชุมชนกับภาคธุรกิจ
๒.๓.๒ แผนจัดการภัยพิบัติพื้นฐาน
แผนจัดการภัยพิบัติพื้นฐานเป็นแผนจัดการภัยพิบัติอย่างครอบคลุม
ในระยะยาวที่ เ ป็ น ฐานในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การภั ย พิ บั ติ แ ละแผนจั ด การภั ย พิ บั ติ ท้ อ งถิ่ น
แผนจัดการภัยพิบัติพื้นฐานมีสาระสาคัญเป็นการกาหนดให้จัดตั้งระบบการจัดการภัยพิบัติ การส่งเสริม
มาตรการจั ด การภั ย พิ บั ติ การเร่ ง รั ด การฟื้ น ฟู บู ร ณะหลั ง เกิ ด ภั ย พิ บั ติ และการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการจัดการภัยพิบัติ
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้มีการปรับปรุงแผนฯ ครั้งใหญ่อันเนื่องมาจาก
แผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ Hanshin-Awaji โดยกาหนดความรับผิ ดชอบของแต่ล ะองค์กรไว้อย่างชั ดเจน
ได้แก่ รัฐบาลกลางและท้องถิ่น บริษัท และหน่วยงานต่าง ๆ โดยรวมเอาแผนการจัดการภัยพิบัติทุกประเภทไว้
พร้อมทั้งกาหนดมาตรการรับมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ใ นทุกขั้นตอนของการจัดการภัยพิบัติ ได้แก่
การป้องกันและการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน การตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการฟื้นฟู
บูรณะ หลังจากนั้น บทเรียนจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๖๓
ซึ่งเป็นผลให้เกิดอุบัติเหตุโรงงานนิวเคลียร์ฟุคุชิมะไดอิจิ ทาให้มีการเพิ่มหมวดที่ ๑๑ ของพระราชบัญญัติฯ
ซึ่งกาหนดเกี่ยวกับแผนการรับมือสึนามิ ต่อมา ผลการศึกษาของคณะกรรมการกฎระเบียบด้านนิวเคลียร์
ญี่ปุ่นได้นาไปสู่การแก้ไขกฎหมายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็ได้มีการแก้ไขกฎหมายอีกครั้ง
เพื่อส่งเสริมระบบการจัดการภัยพิบัตินิวเคลียร์
๒.๔ การตอบสนองต่อภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน
ในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน รัฐบาลญี่ปุ่นทั้งในระดับรัฐบาลกลางและท้องถิ่น
จะเร่ ง เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตลอด ๒๔ ชั่ ว โมง เพื่ อ ให้ ส ามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที
ทั้งการค้นหาและการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนตลอดเวลา
กรณี ที่ ภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ดขึ้ น มี ค วามรุ นแรงและส่ งผลกระทบร้า ยแรงในวงกว้าง
คณะท างานฉุ ก เฉิ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ อ านวยการส านั ก การจั ด การภั ย พิ บั ติ รั ฐ มนตรี แ ละหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะมารวมกันที่ทาเนียบนายกรัฐมนตรีเพื่อประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์ และรายงานผล
ไปยั งคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อประกอบการตัดสิ น ใจในระดั บนโยบาย ในกรณีที่ภัยพิบัติมีความรุนแรงมาก
จะมี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ลางการจั ด การภั ย พิ บั ติ ขึ้ น (Headquarter for Major Disaster Management)
เพื่ อ การประสานการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ โดยมี ผู้ อ านวยการส านั ก การจั ด การภั ย พิ บั ติ
เป็ น หั ว หน้ าศูน ย์ ฯ แต่ในกรณีข องภั ย พิบั ติ ที่ มี ความรุน แรงในระดั บระเทศ จะมีการจั ดตั้ ง ศูน ย์ ก ลาง
ก า ร จั ด ก า ร ภั ย พิ บั ติ ที่ มี ค ว า ม รุ น แ ร ง ม า ก ( Extreme Disaster Management Headquarter)
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ
โดยหลักแล้ว รัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้มีหน้าที่จัดการภัยพิบัติในพื้นที่ของตนเอง
แต่ในกรณีที่ภัยพิบัติมีความรุนแรงมากเกินกว่าที่รัฐบาลท้องถิ่นจะสามารถรับมือเองได้ รัฐบาลท้องถิ่น
จะขอความช่วยเหลือ ไปยังรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอาจขอให้ส่ง
กองกาลังช่วยเหลือตนเองรวมถึงคณะทางานให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์กรณีภัยพิบัติ (Disaster
Medical Assistance Teams (DMATs)) มาช่ ว ยเหลื อ ก็ ไ ด้ โดยอาจใช้ พ าหนะและอากาศยานของ
กองกาลังช่วยเหลือตนเองในการลาเลียงผู้บาดเจ็บ เสบียงอาหาร และอุปกรณ์ทางการแพทย์
๓. มาตรการรับมือภัยพิบัติ
สามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น ๓ ประเภทตามล าดั บ เวลาการจั ด การภั ย พิ บั ติ ได้ แ ก่
การป้องกันและเตรียมการการตอบสนองต่อภัยพิบัติ และการฟื้นฟูบูรณะ โดยแต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ การป้องกันและเตรียมการ
การป้องกันและเตรียมตัวเป็นสิ่งที่จาเป็นและสาคัญมากเนื่องจากจะสามารถ
ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติได้มาก โดยในเบื้องต้นจะต้องมีการประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิด
ภัยพิบัติเพื่อวางแผนดาเนินการ การลงทุนในการป้องกันภัยพิบัติอาจจะต้องใช้งบประมาณจานวนมาก

๖๔
รวมทั้งอาจต้องเวนคืนที่ดินและอาจมีผู้ไม่เห็นด้วยในตอนแรก แต่เมื่อมีตัวอย่างให้เห็นว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ขึ้น ความเสี ย หายที่ล ดลงจากการป้ องกัน และเตรียมการนั้น มี มูลค่า ทางเศรษฐกิจ มากกว่าจานวนเงิน
ที่ลงทุนทั้งยังลดความเสียหายที่จะเกิดแก่ร่างกายและจิตใจของผู้คนด้วย จากนั้นเป็นต้นมาคนญี่ปุ่นจึงเห็นว่า
การลงทุนในการป้องกันภัยพิบัตินั้นให้ผลที่คุ้มค่าแก่การลงทุนมาก
๓.๑.๑ มาตรการป้องกันแผ่นดินไหวและสึนามิ
ภัยพิบัติอันเกิดจากแผ่นดินไหวและสึนามิเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดผู้เสียชีวิต
มากที่สุด คือ ร้อยละ ๙๒ จากยอดผู้เสียชีวิ ตทั้งหมดจากภัยพิบัติ นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้อย่างมาก
ที่ญี่ปุ่นจะประสบภัยจากแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงและสึนามิในอนาคตอันใกล้ ญี่ปุ่นจึงได้สร้างระบบ
เตือนภัย ล่ ว งหน้ า โดยส านั กงานอุตุนิ ยมวิทยาญี่ปุ่น (Japan Meteorological Agency (JMA)) จะเฝ้ า
ระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกอย่างใกล้ชิด (Earthquake Early Warning) นอกจากนี้
ยังมีการจัดทาแผนรับสถานการณ์กรณีมหานครโตเกียวประสบภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิ ซึ่งมีความ
เป็นไปได้มากถึงร้อยละ ๗๐ ว่าจะเกิดในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า ในสถานการณ์ดังกล่าวแผนกาหนดให้ย้าย
เมืองหลวงซึ่งรวมถึงศูนย์กลางทางการเมืองการปกครอง การค้า การเงิน การลงทุน และประชากรไปยัง
เมืองโอซาก้า
มาตรการป้องกันแผ่นดินไหวและสึนามิอย่างหนึ่งของญี่ปุ่น คือ การตรา
พระราชบัญญัติส่งเสริมการปรับปรุง สิ่งปลูกสร้างต้านแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อให้มีการปรับปรุงสิ่ง
ปลูกสร้างที่ไม่สามารถทนต่อแรงแผ่นดินไหวได้ อันเป็นบทเรียนมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว Hanshin-Awaji
ซึ่งความเสียหายมากกว่าร้ อยละ ๘๐ เกิดจากอาคารถล่ม ทั้งนี้ โดยที่อาคารที่สร้างก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๔
จะเป็นอาคารที่สร้างก่อนกฎหมายควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ จึงยังไม่ถูกบังคับให้ต้องสามารถทนแรงจาก
แผ่นดินไหวได้ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประมาณร้อยละ ๓๐ ของโรงเรียนและร้อยละ ๔๐ ของโรงพยาบาล
ไม่สามารถต้านแผ่นดินไหวได้ แต่มาตรการทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสร้าง
ความตระหนั ก แก่ ป ระชาชน และเทคโนโลยี ปั จ จุ บั น โรงเรี ยนในญี่ปุ่ น เป็ น อาคารที่ ส ามารถทนแรง
แผ่นดินไหวได้ ส่วนที่อยู่อาศัยนั้นใช้เวลานานกว่า ในการปรับปรุง กล่าวคือ ประมาณการณ์ว่าภายในปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่อยู่อาศัยร้อยละ ๙๕ จะเป็นอาคารที่สามารถทนแรงแผ่นดินไหวได้
๓.๑.๒ มาตรการป้องกันน้าท่วมและพายุ
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีฝนตกหนักมากถึงร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ ซึ่งการ
รักษาดิน (soil conservation) และโครงการป้องกันน้าท่วม ช่วยลดความรุนแรงของภัยพิบัติได้ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม การที่ประชากรประมาณครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณน้าท่วมถึง และปริมาณฝนที่ตกหนัก
เพิ่มขึ้น ในแต่ล ะปี ทาให้ ญี่ปุ่ น ประสบปั ญหาน้าท่ว มมากขึ้นเรื่อย ๆ หน่ว ยงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่น
(Japan Meteorological Agency- JMA) มีหน้าที่เฝ้าระวังการก่อตัวของพายุและน้าท่วมโดยการใช้
ระบบข้อมูล อุตุนิ ย มวิทยาอัตโนมัติ (Automated Meteorological Data Acquisition System AMeDAS) และดาวเทียมในการวัดปริมาณน้าฝน ทิศทางและความเร็วลม อุณหภูมิอากาศ และอื่น ๆ
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นอกจากนี้ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างสาธารณูปโภค คมนาคมและการท่องเที่ยว รวมทั้งรัฐบาลจังหวัด
ยังเป็นผู้เฝ้าระวังปริมาณน้าฝนและระดับน้าในแม่น้า ทั้งโดยการตรวจวัดโดยตรงและข้อมูลจากอุปกรณ์
ตรวจวัดในท้องทีห่ ่างไกล
มาตรการต่อต้านพายุและน้าท่วมในญี่ปุ่น ได้แก่ การปรับปรุงแม่ น้า
เขื่อน และระบบระบายน้ าทิ้ง การจั ดทาแผนที่พื้นที่เสี่ ยงภัย การให้ ข้อมูล ที่ ถูกต้อง รวมทั้งแผนการ
แจ้งเตือนและการอพยพ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีท้องถิ่นที่จัดทาแผนดังกล่าว ๑,๒๗๒ แห่ง ทั้งนี้ ภายใต้
กฎหมายควบคุมน้าท่วม แม่น้า ๔๑๗ สายเสี่ยงต่อการเกิด น้าท่วม และแม่ น้า ๑,๕๕๕ สายต้องได้รับ
การเฝ้าระวังระดับน้า สาหรับกรณีน้าท่วมที่ครอบคลุมหลายพื้นที่นั้น คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติกลาง
ได้จัดทานโยบายพื้น ฐานสาหรับ ภัยจากน้าที่ครอบคลุ มหลายพื้นที่ ในบริเวณมหานครโตเกียว รวมทั้ง
ส่งเสริมมาตรการในการอพยพอีกด้วย
๓.๑.๓ มาตรการป้องกันภัยพิบัติอันเกิดจากภูเขาไฟ
สถานการณ์ก่อนการระเบิดของภูเขาไฟในแต่ละกรณีมีความแตกต่างกันมาก
ทาให้ยากแก่การพยากรณ์ และเมื่อภูเขาไปเริ่มปะทุแล้ว จะมีเวลาอพยพน้อยมาก หน่วยงานรัฐจึงเน้นการ
คุม้ ครองประชาชนจากเหตุการณ์ที่มีความร้ายแรงถึงชีวิต ได้แก่ กรวดภูเขาไฟ การไหลของหินตะกอนและ
ดินเหลว และการละลายของหิมะ ซึ่งมาตรการป้องกันภัยดังกล่าว ได้แก่ การแจ้งเตือนภัยที่มีความแม่นยาและ
ทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้ป ระชาชนสามารถอพยพได้ทันท่ว งที มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน
การพยากรณ์การปะทุของภูเขาไฟซึ่งประกอบด้วย นักวิชาการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ
ดังกล่าวได้กาหนดให้ภูเขาไฟ ๔๗ ลูกจากจานวนภูเขาไฟที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมด ๑๑๐ ลูก เป็นภูเขาไฟที่ต้อง
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง และแบ่งระดับภูเขาไฟออกเป็น ๕ ระดับตามความน่าจะเป็นที่จะ
เกิดภูเขาไฟระเบิด โดยระดับสูงสุดคือภูเขาไฟที่กาลังปะทุ ในการเตือนภัยการประทุของภูเขาไฟจะแจ้ง
เตือนผู้ที่อยู่บริเวณปล่องภูเขาไฟ เช่น นักปีนเขา เป็นอันดับแรก จากนั้นจะจากัดหรือ ห้ามเข้าบริเวณ
เตรียมการอพยพและการสั่งอพยพ นอกจากนี้ ยังมีการจัดทาแผนที่อันตรายของภูเขาไฟสาหรับภู เขาไฟ
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการปะทุในอนาคตอันใกล้ จานวน ๓๗ ลูก และมีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยจากภูเขาไฟอีกด้วย
๓.๑.๔ มาตรการป้องกันภัยพิบัติอันเกิดจากหิมะ
ญี่ ปุ่ น มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่เ ป็ นภูเ ขาสู ง เมื่ อ ลมหนาวจากไซบีเรีย
พัดมาจะทาให้ มี เ กิด หิ ม ะตกหนั ก ในญี่ปุ่น โดยในแต่ล ะปี จะมีผู้ เสี ยชีวิตจากเหตุ การณ์ หิ ม ะที่ ต กหนั ก
และหิมะถล่มมากกว่า ๑๐๐ ราย ซึ่งโดยมากจะเป็นผู้สูงอายุที่ออกไปโกยหิมะ คนขับรถที่ถูกหิมะถล่ม
และติดอยู่ในพายุหิมะ หรือผู้ที่เดินอยู่ท่ามกลางหิมะ ในการป้องกันภัยดังกล่าว ได้มีการเผยแพร่วิธีการโกยหิมะ
ที่จะหลีกเลี่ยงการถูกหิมะถล่ม ใส่ได้ รวมทั้งจัดทาโครงการป้องกันหิมะถล่ม จัดให้มีมาตรการเตือนภัย
ล่ ว งหน้ า การท าให้ ร ะบบการขนส่ ง และการสื่ อ สารมี ค วามปลอดภั ย แม้ ใ นยามที่ หิ ม ะตก รวมไปถึ ง
การป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผลผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรป่าไม้
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๓.๒ การรับมือภัยธรรมชาติ
ในการรับมือภัยธรรมชาติ ญี่ปุ่นให้ความสาคัญแก่การให้ข้อมูลเพื่อที่จะสามารถ
ดาเนินการได้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยแบ่งออกเป็น ระบบการเตือนภัยล่วงหน้า และระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๓.๒.๑ ระบบการเตือนภัยล่วงหน้า
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก า รเ ฝ้ า ระ วั ง (observation) ต ล อ ด ๒ ๔ ชั่ ว โ มง
การพยากรณ์ (forecasting) และการเตือนภัยพิบัติ (warning) ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ หน่วยงาน
อุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA)
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เกิ ด เหตุ แ ผ่ น ดิ น ไหวในญี่ ปุ่ น ฝั่ ง ตะวั น ออกท าให้
มีผู้เสียชีวิตเป็นจานวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการ ดังนั้น จึงมีการแก้ไขพระราชบัญญัติพื้นฐาน
ว่าด้วยมาตรการต่อต้านภัยพิบัติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกาหนดให้หัวหน้าของแต่ละชุมชนมีหน้าที่ในการ
จัดทารายนามของผู้ที่ต้องการความช่ว ยเหลือในการอพยพ ในการนี้ สานักงานคณะรัฐมนตรีได้ปรับปรุง
คู่มือในการออกคาสั่งอพยพที่ปรับปรุงจากคู่มือปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหม่ทั้งหมด และแจกจ่ายให้แก่ท้องถิ่น
เพื่อนาไปใช้ในการออกคาสั่งอพยพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้การสนับสนุนการตัดสินใจของท้องถิ่นให้ท้องถิ่น
มีความมั่นใจในการออกคาสั่งอพยพเนื่องจากอาจจะเป็นการกระทาที่ไม่จาเป็นหากไม่เกิดภัยพิบัติขึ้น
๓.๒.๒ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้ข้อมูล
ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ สถานีเคลื่อนที่
(mobile station) และ ระบบกระจายเสี ย ง (broadcasting system) โดยระบบสถานี เ คลื่ อ นที่ จ ะมี
เครื่องจับสัญญาณที่ยานพาหนะหรือเครื่องรับส่งสัญญาณซึ่งจะคอยส่งข้อมูลและรับข้อมูลจากสานักงานใหญ่
ของท้องถิ่นเพื่อการจัดการภัยพิบัติ ส่วนระบบกระจายเสียงนั้นจะเป็นการให้ข้อมูลแก่ประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ
(๑) ระบบศู น ย์ วิ ท ยุ สื่ อ สารในการป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ ข องส านั ก งาน
คณะรัฐมนตรี
ระบบการสื่ อสารที่รวดเร็ว และแม่นยาเป็นสิ่งที่จาเป็น ต่อการให้
ข้อมูลการเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ ในการนี้ สานักงานคณะรัฐมนตรีจึงได้จัดทาระบบ
ออนไลน์ที่เชื่อมระหว่างหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นกับองค์การการจัดการภัยพิ บัติในระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่น รวมทั้งสานักข่าวต่าง ๆ ซึ่งระบบที่มีชื่อเรียกว่า “CAO’s Diaster Prevention Radio
Communication System” นี้จะใช้การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แฟกซ์ โทรศัพท์ การส่งข้อมูล
การประชุมออนไลน์ และการถ่ายทอดสดของสถานการณ์ภัยพิบัติจากเฮลิคอปเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีการให้ข้อมูล
แก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณที่เกิดภัยพิบัติทางโทรโข่ง วิทยุกระจายเสียงประจาหมู่บ้าน รวมทั้งวิทยุชุมชนอีกด้วย
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โครงสร้างระบบศูนย์วิทยุสื่อสารในการป้องกันภัยพิบัติของสานักงานคณะรัฐมนตรีโดยสังเขป
ดาวเทียมสื่อสารจะรับและส่งข้อมูลจากและไปยังแหล่งต่าง ๆ เช่น
๑. จานดาวเทียมของบริษัทมหาชนในระดับท้องถิ่นที่ทาหน้าที่ด้านการจัดการ
ภัยพิบัติโดยเฉพาะ (Designated Local Public Corporations)
๒. จานดาวเทียมของสานักงานใหญ่การจัดการภัยพิบัติ ณ จุดเกิดเหตุ (On-site
Diaster Management Headquaters)
๓. ฐานการจัดการภัยพิบัติหลักซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ในบริเวณกว้าง ซึ่งมีจานดาวเทียม
ของตนเองและเสาสั ญญาณใช้รั บส่ ง ข้ อ มูล กับเสาสั ญญาณของ ๔๖ จังหวัดทั่ว ประเทศ
ซึ่ ง รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล กั บ เสาสั ญ ญาณของหน่ ว ยงานระบบการสื่ อ สารเพื่ อ การจั ด การภั ย พิ บั ติ
ของท้องถิ่นทั่วประเทศ
๔. หน่วยงานรัฐบาลระดับท้องถิ่นซึ่งทาหน้าที่ด้านการจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะ
ซึ่งมีจานดาวเทียมของตนเองและเสาสัญญาณใช้รับส่งข้อมูลกับเสาสัญญาณของ (๑) ศูนย์การ
จัดการภัยพิบัติหลักซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ในบริเวณกว้าง (๒) สานักงานคณะรัฐมนตรี และ (๓)
สานักนายกรัฐมนตรี
๕. ส านั ก งานคณะรั ฐ มนตรี มี จ านดาวเที ยม ๒ จานเอาไว้ สื่ อ สารเฉพาะกับ
ดาวเทียมสื่อสารเท่านั้นโดยมีการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ และมีเสาสัญญาณรับส่ง
ข้อมูลกับเสาสัญญาณจากอีก ๕ แหล่ง ได้แก่ (๑) เสาสัญญาณบนตึกโตเกียว (๒) หน่วยงาน
รั ฐ บาลท้องถิ่น ซึ่งทาหน้ าที่ด้ านการจัดการภัยพิบัติโ ดยเฉพาะ (๓) ส านักนายกรัฐ มนตรี
(๔) บริษัทมหาชนในท้องถิ่นที่ทาหน้าที่ด้านการจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะ และ (๕) เสาสัญญาณ
จากแหล่งต่าง ๆ
๖. สานักนายกรัฐมนตรี มีจานดาวเทียมที่มีการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ
จ านวน ๑ จาน และเสาสั ญญาณซึ่งรับส่ งข้ อมูล กับเสาสั ญญาณจากอี ก ๓ แหล่ ง ได้แ ก่
(๑) หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งทาหน้าที่ด้านการจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะ (๒) สานักงาน
คณะรัฐมนตรี และ (๓) บริษัทมหาชนในระดับท้องถิ่นที่ทาหน้าที่ด้านการจัดการภัยพิบัติ
โดยเฉพาะ
๗. ตึกโตเกียว มีอุปกรณ์ ๓ อย่างได้แก่ จานดาวเทียม เสาสัญญาณที่ใช้รับส่ง
ข้อมูลกับสานักงานคณะรัฐมนตรี และเสาสัญญาณของศูนย์กลางการปฏิบัติการด้านภัยพิบัติ
ทาชิคาวะของรัฐบาล (Tachikawa Researve Facility of the Government Headquarters for
Disaster Management) และเสาอากาศที่ใช้รับส่งข้อมูลกับเสาอากาศของรถยนต์และวิทยุสื่อสาร
(๒) มาตรการในการให้ความช่วยเหลือเหยื่อภัยพิบัติ

๖๘
๘. ศูนย์กลางการปฏิบัติการด้านภัยพิบัติทาชิคาวะของรัฐบาล มีจานดาวเทียม ๒ จาน
เสาสั ญ ญาณซึ่ ง รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล กั บ เสาสั ญ ญาณขององค์ ก ารป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ อี ก ๑๐ แห่ ง
เช่น ค่ายทาชิคาวะของกระทรวงกลาโหม
จะเห็ น ได้ ว่ า การสื่ อ สารระหว่ า งดาวเที ย มกั บ แหล่ ง ที่ ๑ และ ๒ เป็ น ระบบ
การสื่อสารของหน่วยงานป้องกันภัยพิบัติในระดับท้องถิ่น ส่วนการสื่อสารระหว่างดาวเทียม
กับ แหล่ งที่ ๓ ๔ ๕ ๖ และ ๗ นั้น เป็นระบบการสื่ อสารของหน่ว ยงานป้ อ งกั นภั ย พิ บั ติ
ของจั ง หวั ด โตเกี ย ว (Central Tokyo) และการสื่ อ สารระหว่ า งดาวเที ย มกั บ แหล่ ง ที่ ๘
เป็นระบบการสื่อสารของหน่วยงานป้องกันภัยพิบัติที่ตั้งอยู่ในฐานพื้นที่การจัดการภัยพิบัติทาชิคาวะ
ประกอบด้วย ๓ ส่วน ตามลาดับของการเกิดภัยพิบัติ คือ การอพยพ
ระหว่างอยู่ในศูนย์อพยพ และเพื่อภัยพิบัติได้ผ่า นพ้นไปแล้ว โดยในการอพยพนั้นจะให้ความช่วยเหลือแก่
กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก่อน ได้แก่ คนชราและผู้ที่มีความพิการ และกฎหมายได้กาหนดให้รัฐบาลต้องจัดให้
ศูนย์อพยพพอยู่ในสภาพที่เหมาะสม มีเสบียงอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งปัจจัยที่จาเป็นต่อการดารงชีพที่
เพียงพอ
ในระหว่างการเกิดภัยพิบัติรัฐบาลท้องถิ่น รัฐบาลกลาง หน่วยงานต่าง ๆ
และสภากาชาดญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือแก่ท้องที่ที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ หลังการเกิดภัยพิบัติรัฐบาลกลาง
จะให้เงินอุดหนุนหรือค่าชดเชยแก่รัฐบาลท้องถิ่นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนผู้ประสบภัยร้อยละ ๕๐ – ๙๐
โดยกฎหมายว่าด้วยการชดเชยเงินสงเคราะห์กาหนดให้เงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้สูญเสียจากภัยพิบัติ
และผู้ที่ได้รับความเสียหายทางร่างกายหรือจิตใจ
(๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในแต่ละปีเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเพื่อซักซ้อมเตรียม
ความพร้อมในการรับมือและการจัดการกับภัยพิบัติ รัฐบาลจะจัดทาคู่มือมาตรฐานในการซ้อมรับมือกับภัย
พิบัติเพื่อให้นาไปใช้ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและท้องถิ่น และกาหนดให้วันที่ ๑ กันยายนของทุกปีเป็นวัน
“เตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ ” ซึ่ ง จะมี ก ารซ้ อ มมาตรการรั บ มื อ และจั ด การภั ย พิ บั ติ ทั่ ว ทั้ ง ประเทศ
นอกจากนี้ หลั ง การเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวครั้ ง ใหญ่ ที่ ภ าคตะวั น ออกของญี่ ปุ่ น ในปี พ .ศ. ๒๕๕๕
ทาให้นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการซ้อมรับมือภัยสึนามิในหลายจังหวัด และหลังจากนั้นเป็นต้นมาจะมีการซ้อม
รับมือภัยสึนามิในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ของทุกปี
นอกจากนี้ ส านั ก งานคณะรั ฐ มนตรี ยั ง ได้ จั ด ท าโครงการพั ฒ นา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและฝึกฝนให้บุคลากรของหน่วยงาน
ท้องถิ่น ให้ ส ามารถรั บ มือกับ ภัย พิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที โดยการ
ฝึกอบรมจะจัดขึ้นทั้งที่สานักงานคณะรัฐมนตรี ฐานการจัดการภัยพิบัติในวงกว้างอาริอาเกะโนะโอกะ และ
การฝึกอบรมในสถานที่อื่น ๆ

๖๙
(๔) ฐานการจัดการภัยพิบัติโตเกียว
ในการเตรียมรับมือกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ อาจจะเกิดขึ้นในอีก
๓๐ ปีข้างหน้าที่จังหวัดโตเกียว รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดเตรียมฐานที่ตั้งสารองของสานักนายกรัฐมนตรีในกรณีที่
สถานที่ ข องส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ณ กรุ ง โตเกี ย วได้ รั บ ความเสี ยหายอย่ า งหนั ก ไว้ ที่ เ มื อ งทาชิ ค าวะ
(Tachikawa) ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณปากอ่าวโตเกียว นอกจากนี้ บนพื้นที่ประมาณหนึ่งหมื่นตารางเมตร
จะเป็นที่ตั้งค่ายกองกาลังป้องกันตนเองทางบกของญี่ปุ่น สานักงานตารวจนครบาล สานักงานดับเพลิง
ตารวจชายฝั่ง บ้ านพักข้าราชการ ศูน ย์แพทย์ อาคารประชุมขนาดพื้นที่ประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร
ที่สามารถจัดการประชุมออนไลน์ ได้ และห้องปฏิบัติการซึ่งมี ขนาดพื้นที่ประมาณ ๑,๒๘๐ ตารางเมตร
นอกจากนี้ รัฐบาลจะใช้ฐานดังกล่าวเป็นศูนย์ปฏิบัติการรับมือภัยพิบัติ ณ จุดเกิดเหตุ (on-site) อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีการสร้างฐานที่ตั้งในการจัดการภัยพิบัติโตเกียวในด้านโลจิสติกส์ ณ เมืองคาวาซากิ จังหวัด
คาวาซากิซึ่งอยู่ใกล้กันอีกด้วย
๓.๓ การฟื้นฟูและบูรณะ
๓.๓.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายหลั ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การฟื้ น ฟู แ ละบู ร ณะมี ๒ ฉบั บ ได้ แ ก่
(๑) พระราชบัญญัติเพื่อช่วยเหลือในการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เสียหายจากภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๔๑
และ (๒) พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการบู ร ณะปฏิ สั ง ขรณ์ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งหลั ง การเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ค รั้ ง ใหญ่
หลั งเหตุการณ์แผ่ นดินไหวครั้ งใหญ่ที่ ฮันชิน -อิว าเตะ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้มีการตราพระราชบัญญัติ
เพื่อช่วยเหลือในการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เสียหายจากภัยพิบัติขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การฟื้นฟู
และบูรณะปฏิสังขรณ์สามารถดาเนินการได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว เพื่อให้เหยื่อผู้ประสบภัยสามารถ
กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว โดยการให้เงินทุนในการดาเนินการโดยเฉพาะการซ่อมแซมและก่อสร้าง
บ้านซึ่งจะให้เงินทุนไม่เกินรายละสามล้านเยน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้างหลังการเกิด
ภัยพิบัติครั้งใหญ่เป็นกฎหมายกลางที่ให้อานาจในการจัดตั้งศูนย์ อานวยการเพื่อการบูรณะปฏิสั ง ขรณ์
บริเวณพื้นที่ ฮันชิน -อิวาเตะ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า เมื่อครั้งเกิด แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ที่ภ าค
ตะวันออกของญี่ปุ่นนั้น ก็ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์์ขึ้นมาโดยเฉพาะอันเป็นการ
จัดตั้งตามกฎหมายนี้เช่นกัน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบด้วย ๕ ส่วน ได้แก่
(๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - กฎหมายกาหนดว่าในกรณีที่มีภัยพิบัติครั้งใหญ่
นายกรัฐมนตรีสามารถตั้งศูนย์อานวยการเพื่อการฟื้นฟูภายในสานักงานคณะรัฐมนตรีได้หากเห็นว่าจาเป็น
เพื่อดูแลการฟื้นฟูและบูรณะจากภัยพิบัตินั้น ๆ
(๒) แผนการฟื้ น ฟู แ ละบู ร ณะ - กฎหมายก าหนดว่ า ในการก าหนด
นโยบายฟื้นฟูและบูรณะควรให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากภัยพิบัติเป็นผู้จัดทาแผนการ

๗๐
ฟื้นฟูและบูรณะ โดยอยู่บนฐานของและสอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐบาลในการฟื้นฟูและบูรณะ
โดยเฉพาะการปรับปรุงการกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(๓) มาตรการพิเ ศษ - กฎหมายได้กาหนดมาตรการพิเ ศษต่ าง ๆ ไว้
ที่สาคัญ ได้แก่ การกาหนดให้สามารถยกเว้นการขออนุญาตหรือขอใบอนุญาตในการดาเนินโครงการ
เพื่อการฟื้นฟูบูรณะ ให้มีการจัดทาแผนพัฒนาตัวเมืองเพื่อเป็นฐานในการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณนั้นทั้งหมด
ในกรณีที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากภัยพิบัติร้องขอ จังหวัดอาจเป็นผู้จัดทาแผนการ
พัฒนาเมืองในนามของชุมชนให้ชุมชนได้
(๔) บทเบ็ดเตล็ด - เพื่อเป็นการช่วยเหลือหน่วยงานรัฐของชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบหรือความเสียหายจากภัยพิบัติ รัฐบาลอาจช่วยบริหารและดาเนินโครงการฟื้นฟูโครงการท่า เรือ
ประมง ถนน การป้องกันชายฝั่งทั้งทะเลและแม่น้าได้หากได้รับการร้องขอจากชุมชน
(๕) การดาเนินการตามกฎหมายอื่น เช่น การกาหนดให้เมื่อเกิดภัยพิบัติ
ร้ายแรงขึ้น รัฐบาลกลางต้องให้ทุนเพื่อการบูรณะฟื้นฟูเท่าที่จาเป็นตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายฉบับอื่น
๓.๓.๒ การดาเนินการฟื้นฟูและบูรณะ
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในการฟื้นฟูและบูรณะสิ่งปลูกสร้ าง
ที่เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติดังปรากฎจากภาพด้านล่างที่ญี่ปุ่นสามารถซ่อมถนนที่ถล่มจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ภาคตะวันออกได้ภายใน ๗ วัน

อย่ า งไรก็ ต าม การซ่ อ มแซมบู ร ณะสิ่ ง ปลู ก สร้ า งไม่ ใ ช่ สิ่ ง ส าคั ญ ที่ สุ ด
เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเห็นว่าในการที่จะฟื้นฟูและบูรณะความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัตินั้น ต้องดาเนิน
มาตรการหลายประเภท เช่น มาตรการด้านกฎหมาย ด้านภาษี ด้านการเงิน และเศรษฐกิจ โดยสามารถ
แบ่งประเภทของการฟื้นฟูและบูรณะออกได้เป็น ๔ ประเภท ได้แก่
(๑) การปรับปรุงสภาพเพื่อเตรียมการวางแผนการฟื้นฟูและบูรณะ เช่น
การป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติม การควบคุมการจัดการของเสีย การจัดตั้งศูนย์การฟื้นฟูและบูรณะ

๗๑
รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การตั้งคณะทางานเพื่อวางนโยบายและแผนการฟื้นฟู
และบูรณะ การให้ข้อมูลแก่ประชาชนและรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งคาแนะนา การดาเนินมาตรการด้านการเงิน
เช่น การจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและบูรณะ
(๒) มาตรการที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ เช่น การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
การจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว การคงการจ้างงาน การจัดหางาน การให้เงินอุดหนุน การลด การยกเว้นหรือ
การผัดผ่อนการเรียกเก็บภาษีต่าง ๆ
(๓) การสร้างชุมชนที่มีความปลอดภัย โดยการบูรณะสาธารณะสถาน
และพื้นทีป่ ศุสัตว์ให้สามารถทนแรงแผ่นดินไหวได้ การพัฒนานโยบายการพัฒนาชุมชนเพื่อการบูรณะและฟื้นฟู
การซ่อมแซมบูรณะสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้าง เช่น ถนน ศูนย์โลจิสติกส์ ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรม
(๔) การฟื้นฟูอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เนื่องด้วยญี่ปุ่นเป็นประเทศ
อุตสาหกรรม ดังนั้น อุตสาหกรรมจึงมีความสาคัญในลาดับแรก เมื่ออุตสาหกรรมฟื้นฟู เศรษฐกิจก็จะฟื้นตาม
โดยขั้นตอนแรกคือการประเมินความต้องการด้านการเงิน การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน และการให้
คาปรึกษาด้านธุรกิจ การเพิ่มการให้สินเชื่อแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๔. กิจกรรมเพื่อลดภัยพิบัติของประชาชน
๔.๑ การสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ในการลดภัยพิบัติ
ญี่ ปุ่ น ได้ มี ค วามพยายามในการส่ ง เสริ ม การให้ ค วามรู้ ใ นการลดภั ย พิ บั ติ
อย่างต่อเนื่อง และได้กาหนดให้วันที่ ๑ กันยายนของทุกปีเป็น “วันเตรียมรับมือภัยพิบัติ ” โดยจะจัด
กิจกรรมลดภัยพิบัติและการซ้อมรับมือกับภัยพิบัติทั้งสัปดาห์
คนญี่ปุ่นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การรับมือ และการลดภัยพิบัติตั้งแต่ใน
โรงเรียน สานักบริหารจัดการไฟไหม้และภัยพิบัติได้จัดทาคู่มือ แบบเรียน ให้แก่ครูและนักการศึ ก ษา
รวมถึงการให้ความรู้และจัดให้มีหลักสูตรออนไลน์ “Disaster Reduction/ Crisis Management e-College”
กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้มีการจัดทา “คู่มือแนวทาง
ในการจั ดทาคู่มือลดภัย พิบั ติข องโรงเรียน โดยเฉพาะแผ่ นดินไหวและสึ นามิ ” นอกจากนี้ ส านักงาน
คณะรัฐมนตรีก็ได้จัดทาโครงการ “แผนการศึกษาเพื่อลดภัยพิบัติ” สาหรับเด็กและบุคคลทั่วไปในชุมชน
นอกจากนี้ ในพื้ นที่ที่ประสบภัย เช่น ยังมีก ารถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการ
และป้องกันภัยพิบัติจากประสบการณ์ของคน ในภาคตะวันออกของญี่ปุ่นจะมีการสร้างอนุสาวรีย์ที่มีข้อความ
“อย่าสร้างบ้าน ณ จุดที่ต่ากว่านี้” ทั้งนี้ ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการต่อต้านภัยพิบัติให้กาหนดหน้าที่
ให้คนในชุมชนจดบันทึกเหตุภัยพิบัติและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่คนรุ่นต่อไปด้วย

๗๒
๔.๒ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทากิจกรรมของอาสาสมัครลดภัยพิบัติ
เมื่อเกิดภัยพิบัติ ชาวญี่ปุ่นจานวนมากจะออกมาเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย เช่น ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ฮันชิน-อิวาเตะ มีจานวนอาสาสมัครมากถึง ๑.๓ ล้านคน
อย่างไรก็ตาม อาสาสมัครบางคนไม่ได้รับการฝึกฝนในการให้ความช่วยเหลือ หรือชุมชนบางชุมชนก็ไม่ได้มี
การซ้อมรับความช่วยเหลือจากภายนอกมาก่อน ทาให้อาสาสมัครไม่สามารถดาเนินการช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่
สานักงานคณะรัฐมนตรีพยายามแก้ไขปัญหานี้โดยการให้ความรู้แก่อาสาสมัครและชุมชนในการทางานร่วมกัน
เมื่อเกิดภัยพิบัติ ในการนี้ รัฐบาลได้กาหนดให้วันที่ ๑๗ มกราคม ของทุกปี เป็น “วันลดภัยพิบัติและอาสาสมัคร”
โดยระหว่ า งวั น ที่ ๑๕ - ๒๑ มกราคม จะมี ก ารจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เช่ น การจั ด นิ ท รรศการ สั ม มนา
การบรรยาย เพื่อส่งเสริมการลดภัยพิบัติและให้ความรู้แก่อาสาสมัคร และยังมีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
มาตรการต่ อ ต้ า นภั ย พิ บั ติ โ ดยก าหนดให้ ห น่ ว ยงานรั ฐ ทั้ ง ส่ ว นกลางและท้ อ งถิ่ น ต้ อ งท างานร่ ว มกั บ
อาสาสมัครอย่างใกล้ชิด
๔.๓ การส่งเสริมกิจกรรมลดภัยพิบัติของบริษัท
บริษัทเอกชนมีบทบาทในการลดภัยพิบัติใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ การป้องกันและรับมือ
ภัยพิบัติของบริษัท และการอนุญาตให้พนักงานเป็นอาสาสมัครต่อต้านภัยพิบัติ
๔.๓.๑ การป้องกันและรับมือต่อภัยพิบัติของบริษัท
บริษัทเป็นภาคส่วนที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เมื่อเกิด
ภั ย พิ บั ติ ขึ้ น หากบริ ษั ท ไม่ ส ามารถด าเนิน งานได้ ก็ จะกระทบต่ อ เศรษฐกิ จและชี วิตความเป็น อยู่ ของ
ประชาชนในทันที ดังนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นโดยคณะกรรมการพิเศษที่จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติกลางจึงได้จัดทาคู่มือ “การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท (Business Continuity Plans - BCPs)”
ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คู่มือดังกล่าวได้รับการปรับปรุงในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ การดาเนินงาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในกรณี เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ เช่ น เมื่ อ เส้ น ทางการขนส่ ง สิ น ค้ า ที่ ใ ช้ เ ป็ น ประจ าถู ก ตั ด ขาด
หรือยานพาหนะได้รับความเสียหาย จะดาเนินการขนส่งสินค้าอย่างไร หรือกรณีที่อาคารสานักงานได้รับ
ความเสียหาย จะสามารถทางานที่ใดแทนได้ เป็นต้น นอกจากนี้ แผนดังกล่าวจะทาให้บริษัทสามารถ
กลับมาดาเนินการได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วหลังเกิดภัยพิบัติ โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้บริษัทขนาดใหญ่
ทุกบริษัทและครึ่งหนึ่งของบริษัทขนาดกลางจัดทาแผนการดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันก็ประสบความสาเร็จตามที่
ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐได้ให้เข้าไปให้ความรู้และความช่วยเหลือในการจัดทาแผน
ดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมทั้งบริษัทเองก็ให้ความร่วมมือและตระหนักถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอย่าง
มหาศาลในการจัดทาแผนดังกล่าวเช่นกัน
๔.๓.๒ การอนุญาตให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครรับมือภัยพิบัติ
คนญี่ ปุ่ น ส่ ว นมากประกอบอาชี พ พนั ก งานบริ ษั ท โดยที่ อ าสาสมั ค ร
ต่อต้านภัยพิบัติจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม หากบริษัทให้การสนั บสนุน
พนักงานในการลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว อาสาสมัครต่อต้านภัยพิบัติของญี่ปุ่นก็จะมีประสิทธิภาพมาก
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แต่ปัจจุบันพบว่า บริษัทมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนให้พนักงานลาไปเพื่อเข้าร่วมการอบรมหรือปฏิบัติ
ภารกิจ ทาให้จานวนอาสาสมัครต่อต้านภัยพิบัติของญี่ปุ่นลดจานวนลงมาก และเป็นปัญหาในปัจจุบัน
๕. ความร่วมมือระหว่างประเทศในการลดภัยพิบัติของญี่ปุ่น
เอเชียเป็นภูมิภาคที่ประสบภัยพิบัติประมาณครึ่งหนึ่งของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโลก
โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ญี่ปุ่นได้ให้ค วามช่วยเหลือ
และดาเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ โดยสามารถแบ่งได้เป็นระดับทวิภาคี
และระดับนานาชาติ ดังนี้
๕.๑ ระดับทวิภาคี
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการภัยพิบัติมากว่าร้อยปี ทั้งยังมี
เทคโนโลยีในการจัดการภัยพิบัติที่ทั นสมัย ญี่ปุ่นจึงได้ช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ที่ประสบภัยพิบัติ เช่น
ในกรณีของอินโดนีเซีย เมื่อครั้งเกิดเหตุสึนามิครั้งใหญ่ที่มหาสมุทรอินเดีย ญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยอินโดนีเซีย
ในการจัดตั้งสานักจัดการภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อรั บมือกับจัดการภัยพิบัติดังกล่าว ทั้งยังช่ วยในการจัดทา
แผนการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติและในการดาเนินการตามโครงการปฏิบัติการจัดการภัยพิบัตินาร่ อง
สาหรับกรณีของฟิลิปปินส์ซึ่งประสบวาตภัยเป็นประจา รัฐบาลญี่ปุ่นได้ดาเนินโครงการจัดการน้าท่วมของ
แม่น้าปาสิกและมาริคินา ซึ่งไหลผ่านเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ มาเป็น เวลากว่า ๓๐ ปีแล้ว นอกจากนี้
เมื่อฟิลิปปินส์ประสบภัยจากไต้ฝุ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ญี่ปุ่นได้ให้ที่พักอาศัยในกรณีฉุกเฉิน อาหาร น้า
และสิ่งของด้านสาธารณสุขเป็นมูลค่ากว่า ๙๐๐ ล้านบาท และให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น
แผ่นปูพลาสติก ถุงนอน ผ่านหน่วยงานระหว่างประเทศต่าง ๆ เป็นมูลค่ากว่า ๑๗ ล้านบาท
๕.๒ ระดับนานาชาติ
ญี่ปุ่นมีบทบาททั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกในด้านการจัดการภัยพิบัติ ดังนี้
๕.๒.๑ ระดับภูมิภาค
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐบาลญี่ปุ่นได้เสนอให้ มีการส่ งเสริมความร่ว มมือ
พหุภาคีด้านการลดภัย พิบั ติในเอเชีย ึอันเป็นที่มาของการจัดทาความตกลงระหว่างประเทศในเอเชีย
เพื่อลดภัยพิบัติขึ้น ณ เมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งความตกลงดังกล่าวได้จัดตั้งศูนย์ลดภัยพิบัติ
แห่งเอเชีย (Asian Disaster Reduction Center (ADRC)) ขึ้น ปัจจุบันศูนย์ฯ ดังกล่าวมีสมาชิกจานวน
๓๑ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย
๕.๒.๒ ระดับโลก
ญี่ปุ่ น ได้เสนอตัว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบการท างาน
ของสหประชาชาติในการลดภัยพิบัติมาตลอด เช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในการจัดการ
ประชุมลดภัยธรรมชาติของโลก (World Conference on Natural Disaster Reduction) ณ เมืองโยโกฮามา
ซึ่งมีความสาคัญเนื่องจากได้มีการจัดทายุทธศาสตร์โยโกฮามาเพื่อโลกที่มีความปลอดภัยมากขึ้น อันเป็น

๗๔
คู่มือที่มีสาระสาคัญเป็นการกาหนดการเรียกร้อง หลักการ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
เตรียมการ และบรรเทาภัยธรรมชาติ (E/1994/85 21 June 1994)
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมลดภัยพิบัติของโลก
ของสหประชาชาติ ณ เมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโกะ ซึ่งได้ทบทวนผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์โยโกฮามา
และมีการจัดทากรอบการดาเนินงานเฮียวโกะ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๘ ในการฟื้นฟูประเทศและชุมชนหลัง
เกิดภัยพิบัติ (Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and
Communities to Disasters (HFA)๒๕ อั น เป็ น แผนฉบั บ แรกที่ อ ธิ บ าย บรรยาย และให้ ร ายละเอี ย ด
เกี่ยวกับงานที่แต่ละภาคส่วนและบุคคลจะต้องดาเนินการเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ มีสาระสาคัญ
เป็นการกาหนดขอบเขตและแนวทางในการลดภัยพิบัติ แผนที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลของประเทศสมาชิก
องค์การสหประชาชาติจานวน ๑๖๘ ประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมลดภัยพิบัติของโลก
ครั้ ง ที่ ๓ (the Third World Conference on Disaster Risk Reduction (WCDRR)) ณ เมื อ งเซนได
จังหวัดมิยากิ โดยมีรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริการจัดการภัยพิบัติญี่ปุ่นเป็นประธาน
ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก ารจั ด ท ากรอบเซนไดในการลดภั ย พิ บั ติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ (Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงและ
ความสูญเสียภัยพิบัติอย่างมีนัยสาคัญในปี ๑๕ ปีข้างหน้า
นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังเป็นประเทศเจ้าบ้าน (host country) และฝ่ายเลขานุการ
ให้ แ ก่ แ พลตฟอร์ ม การฟื้ น ฟู ร ะหว่ า งประเทศ (International Recovery Platform - IRP) ซึ่ ง เป็ น
แพลตฟอร์มสาหรับพาร์ทเนอร์ทั้ง ๑๗ หน่วยงาน เช่น ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ศูนย์ลดภัยพิบัติอาเซียน
(ADRC) สภากาชาด ธนาคารโลก องค์การอนามัยโลก สานักงานเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือแห่ง
สวิสเซอร์แลนด์ รัฐบาลญี่ปุ่น ในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ อันเป็นการ
จัดการความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มความสามารถในการฟื้นฟู รวมทั้งการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดี
ที่สุด (recovery best practice)๒๖

๒๕

เว็บไซต์สำนักกำรลดภัยพิบัติแห่งสหประชำชำติ,
https://www.unisdr.org/2005/wcdr/wcdr-index.htm, เข้ำถึงล่ำสุด ณ วันที่ ๒๓ เมษำยน ๒๕๖๒.
๒๖
www.recoveryplatform.org, เข้ำถึงล่ำสุด ณ วันที่ ๒๓ เมษำยน ๒๕๖๒.

๗๕
๘. บทบาทของท้องถิ่นในการป้องกันภัยพิบัติ
(Role of the provinces in disaster prevention)๒๗

๑. หน้าที่และอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับ
ในประเทศญี่ปุ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยเทศบาล (Municipality)
ประมาณ ๑,๘๐๐ แห่ง และจังหวัด (Prefecture) จานวน ๔๗ แห่ง โดยจังหวัดแต่ละแห่งมีเทศบาลตั้งอยู่
ประมาณ ๔๗ แห่ง
ส าหรั บ บทบาทของท้ อ งถิ่ น ในการป้ อ งกั น และจั ด การภั ย พิ บั ติ นั้ น เทศบาลเป็ น
หน่วยงานลาดับแรกและเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
เนื่องจากเทศบาลเป็นรัฐบาลท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานที่ทางานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เมื่อภัยพิบัติ
เกิดขึ้น เทศบาลจึงมีหน้าที่และอานาจพื้นฐานในการดาเนินการต่าง ๆ เพื่อออกมาตรการที่จาเป็นในการ
จัดการภัยพิบัตินั้น ในส่วนของจังหวัดนั้น จังหวัดมีบทบาทในการสนับสนุนการดาเนินงานของเทศบาล
เมื่อภัยพิบัติมีขนาดหรือระดับที่ใหญ่ขึ้นจนเทศบาลรับมือและจัดการเองไม่ไหว จังหวัดจะมีหน้าที่และ
อานาจในการช่วยเหลือเทศบาลในการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้น และเมื่อภัยพิบัติมีขนาดหรือระดับใหญ่
มากเกินกว่าที่จังหวัดจะรับมือได้ ก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกลางในการจัดการและดูแลปัญหาดังกล่าว
๒. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
บุ คลากรที่มีห น้ าที่ห ลั กในการจัดการภัยพิบัติ ภ ายใต้คาสั่งของนายกเทศมนตรีใน
เทศบาลแต่ละแห่ง คือ นักดับเพลิง (Firefighter) แม้ว่าชื่อของอาชีพดังกล่าว คือ นักดับเพลิง แต่แท้จริง
แล้วนักดับเพลิงเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีบทบาทและหน้าที่กว้างกว่าการดับเพลิง โดยนักดับเพลิงมีบทบาทในการ
จัดการภัยพิบัติทุกด้าน จึงอาจกล่ าวได้ว่า แท้จริงแล้วนักดับเพลิงทาหน้าที่เป็นบุคลากรด้านบรรเทาสา
ธารณภัย(Disaster fighter) ทุกประเภท
หากภัย พิบั ติมีขนาดหรือระดับที่รุนแรงมากขึ้นเกินกว่า ที่นักดั บเพลิ งจะรับ มื อ ได้
หน่วยงานที่เรียกว่า กาลังป้องกันตนเอง (Self Defense Forces (SDF)) และหน่วยงานที่ เรียกว่า ยาม
ชายฝั่งแห่งญี่ปุ่น (Japan Coast Guard) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเช่นเดียวกัน จะเข้าร่วมกับนักดับเพลิงในการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และหากภัยพิบัติมีขนาด
หรื อ ระดั บ ความรุ น แรงที่ ต้ อ งให้ ห น่ ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด หรื อ รั ฐ บาลกลางเข้ า มาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
นายกเทศมนตรีก็สามารถขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากตารวจได้อีกด้วย โดยกองทัพ (กาลังป้องกัน

๒๗

นำยศรศักดิ์ ตันติวรวิทย์ นักกฎหมำยกฤษฎีกำ ชำนำญกำร ฝ่ำยกฎหมำยกำรเมืองกำรปกครอง
กองกฎหมำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

๗๖
ตนเอง) มักจะเป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือนักดับเพลิงในการป้องกันและจัดการภัยพิบัติที่
มีความรุนแรงระดับชาติ
นักดับเพลิงในประเทศญี่ปุ่นแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ นักดับเพลิงอาชีพ ซึ่งมี
เงินเดือนประจาจากการประกอบอาชีพดังกล่าว และนักดับเพลิงอาสา ซึ่งมิได้ประกอบอาชีพนี้เป็นงาน
ประจา แต่ปฏิบัติงานแบบอาสา โดยไม่ได้รับเงินเดือน ซึ่งในกรณีที่นักดับเพลิ งอาสาเสียชีวิตไม่ว่าจะ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม นักดับเพลิงอาสาจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากรัฐบาล
ในประเทศญี่ ปุ่ น มี นั ก ดั บ เพลิ ง อาชี พ จ านวน ๑๖๓,๘๑๔ คน ประจ าอยู่ ใ นสถานี
ดับเพลิงทั้งหมด ๘๙๔ แห่ง โดยมีนักดับเพลิงอาชีพที่เป็นผู้หญิงประมาณ ๕,๐๐๐ คน และมีนักดับเพลิง
อาสาจานวน ๙๒๐,๐๐๐ คน โดยมีนักดับเพลิงอาสาที่เป็นผู้หญิงประมาณ ๒๔,๐๐๐ คน
หากภัยพิบัติเกิดขึ้น หน่วยงานภาครัฐและบริษัทภาคเอกชนจะให้ความร่วมมือกับ
ทางการท้องถิ่นโดยทันทีในการอนุญาตให้พนักงานของหน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นนักดับเพลิงอาสา
ไปช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ โดยเฉพาะในพื้นที่เมือง บริษัทเอกชน
จะอนุญาตให้พนักงานของบริษัทไปช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและจัดการภัย
พิบัติโดยพลัน ซึ่งการอนุญาตให้ขาดงานดังกล่าวจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของบริษัทเอกชนรายนั้นด้วย
นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยและการสื่ อสารจะมอบรางวัลให้ แก่บริษัทเอกชนที่ให้ความร่วมมื อ กับ
หน่วยงานของรัฐในการป้องกันและจัดการภัยพิบัติอีกด้วย
๓. มาตรการในการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีคาสั่งให้ประชาชนต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้นเพื่อจัดการภัยพิบัตินั้น โดยทั่วไปแล้วประชาชนไม่จาเป็นต้อง
ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด โดยคาสั่งดังกล่าวไม่มีบทลงโทษ เนื่องจากการจัดการภัยพิบัติใน
ประเทศญี่ปุ่นมีหลักการว่า ประชาชนต้องป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติด้วยตนเอง และมี
หน้าที่ในการรักษาชีวิตของตนเอง คาสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
จึงเป็นคาแนะนาหรือทางเลือกให้ประชาชนปฏิบัติตาม ซึ่งประชาชนมีสิทธิในการเลือกว่า จะปฏิบัติตาม
คาสั่งนั้นหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการประกาศให้พื้นที่ ใดเป็นพื้นที่ประสบภัย และประชาชนใน
พื้นที่ประสบภัยนั้นไม่เชื่อฟังคาสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและจัดการภัยพิบัติระดับ
รุนแรงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะคาสั่งให้อพยพ ประชาชนที่ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งนั้นต้องได้รับโทษปรับ
ในประเทศญี่ปุ่นนั้น เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้น ประชาชนมักจะไม่ยอมอพยพตามคาสั่งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นห่วงที่อยู่อาศัยของตนเอง ส่งผลให้ในบางเหตุการณ์
จานวนผู้เสียชีวิตอาจสูงถึงหลักร้อยคนได้ หลักการสาคัญที่สุดในการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คือ การ
รักษาชีวิตของทุกคน ดังนั้น เรื่องที่สาคัญที่สุด คือ การรักษาชีวิตของนักดับเพลิงด้วย เช่น เมื่อสึนามิ
เกิดขึ้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีคาสั่งให้ปิดประตูระบายน้าทันที เพื่อรักษาชีวิตของทุกคน

๗๗
และในการปฏิบัติหน้าที่ นักดับเพลิงจะต้องมีอุปกรณ์สื่อสารติดตัวทุกคน เพราะเมื่อเกิดอันตรายขึ้น จะมี
คาสั่งให้อพยพนักดับเพลิงทันที เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยพลัน
ภายหลังจากภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกใบรับรองการ
ประสบภัยพิบัติให้แก่ประชาชน เช่น ประชาชนผู้ใดบ้างในพื้นที่ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือที่อยู่
อาศัยใดบ้างที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งใบรับรองดังกล่าวจะออกโดยนายกเทศมนตรีในพื้นที่ประสบภัยนั้น
สาหรับค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดและความรุนแรงของความ
เสียหาย โดยทายาทของผู้เสียชีวิตจะได้รับค่าชดเชยจานวน ๕ ล้านเยน และหากที่อยู่ อาศัยได้รับความ
เสี ย หายทั้งหลั ง จะได้รั บ ค่าชดเชยจ านวน ๓ ล้ านเยน โดยก่อนปี ค.ศ. ๑๙๙๕ ที่อยู่อาศัยถือว่าเป็น
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครองของเอกชน หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับที่อยู่
อาศัย รัฐจะไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากปี ค.ศ. ๑๙๙๕ รัฐบาลได้เปลี่ยน
นโยบายเกี่ยวกับค่าชดเชย และยินดีที่จะจ่ายค่าชดเชยกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ใน
ความครอบครองของเอกชนได้รับความเสียหายด้วย ซึ่งในส่วนของค่าชดเชยที่จ่ายให้แก่เจ้าของที่อยู่อาศัย
นั้น รัฐบาลกลางและจังหวัดจะจะจ่ายหน่วยงานละครึ่งหนึ่ง คือ หน่วยงานละประมาณ ๑.๕ ล้านเยน แต่
ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหว รัฐบาลจะออกค่าชดเชยให้แก่ประชาชนในสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ ๘๐ ของค่าชดเชย
ในการจัดการภัยพิบัติ สิ่งที่สาคัญที่สุด คือ การมีแผนปฏิบัติการ โดยแผนปฏิบัติการ
จะถูกกาหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ล ะ
แห่งและทันเหตุการณ์ต่อภัยพิบัติแต่ละประเภทที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ที่แตกต่างกันได้ โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องจัดให้มีการซ้อมแผนปฏิบัติการอยู่เสมอ เพราะหากภัยพิบัติเกิดขึ้น บุคลากรที่
เกี่ยวข้องจานวนมากจะเข้ามาในพื้น ที่เพื่อให้ความช่วยเหลื อ แต่สิ่งที่สาคัญ คือ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในพื้นที่จะจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างไรและจะมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่
เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ซึ่งในประเทศญี่ปุ่น จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการป้องกันและจัดการ
ภัยพิบัติอยู่เสมอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยมีรัฐบาลกลางเป็นผู้
ประสานงานว่า มาตรการในแผนปฏิบัติการใดบ้างที่ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว เพื่อที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งรัฐบาลกลางจะได้ปรับแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ

๗๘
๙. มาตรการรับมือกับภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่น (Follow up lecture : Disaster response
measures in Japan)๒๘

การบรรยายในหัวข้อนี้ ผู้บรรยาย (Prof. Fumio Takeda) ได้ให้ข้อคิดเห็นในบทสรุปที่
เป็นปัจจัยในการนาไปสู่ความสาเร็จของการใช้มาตรการรับมือและการบริหารจัดการกับสถานการณ์การ
เกิดภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับมาตรการของ
กฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย ดังมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
ผู้บรรยาย (Prof. Fumio Takeda) กล่าวโดยสรุปว่า ภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ หรือภัยที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์มักจะก่อให้เกิดความเสียหายขนาดใหญ่และมีผลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติส่วนใหญ่
ล้วนแต่เป็นความเสียหายที่ร้ายแรง ดังนั้น มาตรการที่จะนามาใช้เพื่อรับมือกับภัยพิบัติเพื่อเป็นการลด
อัตราความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ ประเทศญี่ปุ่นจึงได้
ให้ความสาคัญกับการพัฒนามาตรการทางกฎหมายที่จะนามาใช้บังคับกับการรับมือและบริหารจัดการ
เหตุการณ์ภัยพิบัติให้เหมาะสมกับการตอบสนองต่อลักษณะของภัยพิบัติในแต่ละประเภท โดยนาบทเรียน
ที่ได้จ ากประสบการณ์ ภัย พิบั ติ ที่ผ่ านมามาพิจ ารณาว่ ายั ง ขาดมาตรการของกฎหมายในเรื่ องใดหรื อ
มาตรการของกฎหมายในเรื่องใดที่เป็นอุปสรรคต่อการนามาปฏิบัติ เพื่อจะได้ปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย
ที่จะนามาบังคับ ใช้ในการบริ หารจั ดการภัยพิบัติให้มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากมาตรการทาง
กฎหมายแล้วปัจจัยหลักที่สาคัญที่จะทาให้การปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยประสบผลสาเร็จอาจสรุปได้เป็น ๔ ประการ (key success factor) ได้แก่
๑. เวลา (time)
เวลาเป็นสิ่งสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการลดอัตราการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ประสบภัย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีความพร้อมในการรับแจ้ง
เหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเกิดขึ้นในเวลาใดก็ตามและเมื่อได้รับแจ้งเหตุแล้วจะต้องไปถึงที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
นอกจากนี้การปฏิบัติภารกิจในการให้ความช่วยเหลือหรือการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ผ่านพ้นไปแล้วก็ต้องดาเนินการให้ภารกิจเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วที่สุด เพราะหากการให้ ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยสามารถกระทาได้รวดเร็วมากเท่าไรก็จะลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้มากเท่านั้น
เช่น กรณีเหตุการณ์มาหาภัยพิบัติในปี ๒๐๑๑ ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเกิดจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงจนส่งผล
ให้เกิดสึนามิขนาดใหญ่และรุนแรงและตามมาด้วยเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะระเบิด ซึ่งเหตุการณ์
ดั งกล่ าวรั ฐบาลกลางจะเป็ นผู้ มี บทบาทหลั ก ในการบริ ห ารจั ด การเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และได้ มี ก ารตั้ ง
๒๘

นำเสนอโดย Prof. Fumio Takeda เรียบเรียงโดยนำงสำวกุสุมำ สุพุทธี นักกฎหมำยกฤษฎีกำ
ชำนำญกำรพิเศษ ฝ่ำยกฎหมำยทรัพยำกร กองกฎหมำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

๗๙
หน่ ว ยงานบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ เ ฉพาะกิ จ ได้ ภ ายใน ๓๐ นาที หลั ง เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ภั ย พิ บั ติ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการ
๒. ความมุ่งมั่นและปรารถนาที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (passion)
เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือต้องมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือโดยต้องมีแรงผลักดันและความปรารถนาอยู่เสมอว่าจะต้องช่วยเหลือและ
รักษาชีวิตผู้ประสบภัยให้ไ ด้ไม่ว่าปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติจะเต็มไปด้วยความเสี่ยง อุปสรรค
หรือมีความยากลาบากในการปฏิบัติหน้าที่เพียงใดก็ตาม ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่
จะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีสติไม่ตื่นตระหนก และมีร่างการที่แข็งแรง เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจในแต่ละครั้ง
สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างดีที่สุด
๓. ทักษะและความชานาญ (expertise)
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครผู้ปฏิบัติภารกิจ
ขาดทักษะและความความชานาญในด้านการกู้ภัยย่อมทาให้ การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความล่ าช้า
รวมทัง้ อาจเป็นการเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อตัวผู้ให้ความช่วยเหลือหรือผู้ประสบได้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่หรือ
อาสาสมัครผู้ปฏิบัติภารกิจ ให้ความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะและความชานาญซึ่งต้องผ่ านการ
ฝึกอบรมและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
๔. การประสานงาน (coordination)
เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเทศบาลซึ่งเป็นราชการส่ว นท้องถิ่น (municipality) จะเป็น
องค์กรหลักที่มีหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการแก้ไขปัญหา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาค
ประชาชน เช่น หน่ ว ยงานดับ เพลิ ง (firefighting organs) หน่ว ยป้องกันน้าท่ว ม (flood prevention
units) หรืออาสาสมัครป้องกันภัยภาคประชาชน ต้องมีการประสานความร่วมมือกันอย่างมีระบบ และมี
ความชัดเจนในการสั่งการตลอดจนการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน และโดยปัจจัยที่จะเป็นส่วนช่วยในการ
ให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วคือการส่งต่อข้อมูลที่ถูก ต้องแม่นยาเกี่ยวกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะต้องติดตามการ
รายงานข่าวในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
ตลอดจนการรับทราบผลสาเร็จหรือความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นอกจากปัจจั ย ทั้ง ๔ ประการตามที่ได้กล่ าวมาข้างต้นแล้วหัว ใจหลั กที่ประเทศญี่ ปุ่น
ได้ให้ความสาคัญ คือ การสร้างพื้นฐานความพร้อมให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเองเป็นอันดับแรก
รวมทั้งสามารถช่วยเหลือคนในครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ ใกล้เคียงได้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงและให้ ความ
ช่วยเหลือดังนั้น หน่วยงานระดับท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นจะมีการฝึกทักษะการรับมือกับภัยพิบัติให้แก่
ประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่การเรียนการสอนในโรงเรียน รวมถึงได้จัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อเป็นการ
ให้ความรู้ตลอดจนฝึกทักษะการรับมือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินให้แก่ประชาชน โดยเชื่อว่าเหตุการณ์ภัย
พิบัติมักเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีมาตรการรับมือกับภัยพิบัติใดที่จะลดอัตราความเสียหายที่

๘๐
เกิ ด ขึ้ น ได้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากไปกว่ า การสร้ า งทั ก ษะให้ ป ระชาชนสามารถเผชิ ญ หน้ า และรั บ มื อ กั บ
เหตุการณ์ได้ด้วยตัวเอง
ตัวแทนของผู้เข้ารับการอบรม (นายสถาพร ปัญญาดี) ได้ให้ข้อมูลว่า กรณีภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจมิได้มีรูปแบบที่หลากหลายและรุนแรงเท่ากับ
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น โดยส่วนใหญ่ มักเป็นภัยพิบัติด้านวาตภัย อุทกภัย หรือดินถล่ม และ
กฎหมายที่นามาใช้บังคับเพื่อรับมือในกรณีที่เกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ (โดยอาจเทียบเคียงได้กับ Disaster Countermeasures Basic Act ๑๙๖๑
ของประเทศญี่ปุ่น) โดยพระราชบัญญัตินี้มีสาระสาคัญกล่าวโดยสรุปคือ
๑. กาหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการโดย กปภ.ช.
มีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบายในการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย เป็ น หน่ ว ยงานกลางในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัยของประเทศ โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
เสนอ กปภ.ช. เพื่อขออนุ มัติต่ อ คณะรั ฐ มนตรี และปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้ การสนับสนุ น
และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับความ
เสียหายจากสาธารณภัย
๒. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพระราชบัญญัตินี้ได้กาหนดให้มีการทาแผน
๓ ระดับประกอบด้วย
(๑) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ที่กาหนดแนวทางและวิธีการ
ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและระยะยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย
รวมถึงการอพยพประชาชน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
การดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุข และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและการสาธารณูปโภค โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการมีอานาจควบคุมและกากับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(๒) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยมีผู้ว่าราชการจัง หวัดเป็นผู้อานวยการจังหวัด รับผิดชอบ
ในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในเขตจั ง หวั ด ซึ่ ง ในแผนจะก าหนดให้ มี ก ารการจั ด ตั้ ง
ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น รวมทั้งกาหนดโครงสร้างและผู้มีอานาจสั่งการด้านต่าง ๆ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และต้องมีแผนปฏิ บัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘๑
(๓) แผนการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย กรุง เทพมหานคร ซึ่งจัดทาขึ้ น โดย
คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง โดยแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และในแผนจะกาหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น
รวมทั้งกาหนดโครงสร้างและผู้มีอานาจสั่งการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และต้อง
มีแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
๓. การดาเนินการในกรณีที่เกิดสาธารณภัย
กรณี ที่ เ กิ ด หรื อ คาดว่ า จะเกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น ในท้ อ งที่ ใ ด ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
แห่งท้องที่นั้นเป็นผู้อานวยการท้องถิ่นที่มีหน้าที่เข้าดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในการ
ดาเนินการให้มีอานาจสั่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของ รัฐ
เจ้าพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย
ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจาเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งขอความช่วยเหลือ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาหรับกรณีที่เกิดสาธารณภัย
ร้ายแรงอย่างยิ่งนั้น พระราชบัญญัตินี้ได้กาหนดให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายมีอานาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อานวยการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ ดาเนิ น การอย่างหนึ่ งอย่ างใดเพื่อป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดทั้งให้ ความช่วยเหลือ
แก่ประชาชนในพื้นที่ที่กาหนด
สาหรับอุปสรรคหรื อข้อจากัดในการน ามาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับเพื่อรับมื อกั บ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อาจเป็นข้อจากัดเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้หรือทักษะ
ด้านการกู้ภัย รวมทั้งประเทศไทยยังไม่มีมาตรการที่จริงจังที่จะสนับสนุน ส่งเสริม หรือฝึกฝนให้ประชาชน
มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองหรือคนรอบข้างในกรณีที่เกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ประกอบกับการให้ข้อมูล
ข่าวสารของหน่ว ยงานภาครัฐ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประสบภัยพิบัติห รือการคาดการณ์
สถานการณ์ภัยพิบัติเป็นไปอย่างล่าช้า และมีข้อมูลที่หลากหลายขาดความเป็นเอกภาพซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความสับสนหรือความตื่นตระหนกแก่ประชาชน โดยกรณีนี้ก็จะได้นาแนวทางมาตรการรับมือกับภัยพิบัติ
ของประเทศญี่ปุ่ น เป็ น กรณี ศึก ษาเพื่อน าไปเป็นประโยชน์ต่อ การก าหนดมาตรการทางกฎหมายของ
ประเทศไทยให้เหมาะสมต่อไป

๘๒
๑๑. การศึกษาดูงาน ณ Water and Disaster Management Bureau, Ministry of Land,
Infrastructure, Transport and Tourism ภายใต้หัวข้อ Policy Vision on “Rebuilding
Flood-conscious Societies”๒๙

หน่ ว ยงาน Water and Disaster Management Bureau เป็นหน่ว ยงานหนึ่ง ที่ อ ยู่ ใ น
กระทรวง Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) มีภาระกิจหลักเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า แม่น้า รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นอกจากนี้ ยังทาหน้าที่
เป็นศูนย์กลางข้อมูล และเป็นศูนย์ปฏิบัติการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้วย
สภาพทางภูมิศาสตร์โดยทั่วไปของประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
 ลักษณะโดยทั่วไปมีสภาพเป็นเกาะ และมีเทือกเขาที่มีความสูงประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร
บริเวณตรงกลางแบ่งพื้นที่ราบของเกาะญี่ปุ่นออกเป็นสองด้านโดยแต่ละด้านก็จะติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก
 ลักษณะของแม่น้าจะเป็นแม่น้าสายสั้นและมีความลาดชันมาก
 พื้นที่ทั้งหมด ๓๗,๘๖๐ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่อยู่อาศัย ๑๐,๓๕๐ ตารางกิโลเมตร
โดยพื้นที่อยู่อาศัยคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๒๗.๓ ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ มีหลายเมืองและหลาย
ชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ากว่าระดับของแม่น้า๓๐
เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงโตเกียวซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มี
สภาพเป็ น พื้ น ที่ ลั ก ษณะที่ ลุ่ ม ต่ าติ ด กั บ แม่ น้ า จึ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ เ ปราะบางและเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ ท กภั ย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างมีประสิทธิภาพและแผนป้องกันอุทกภัยจึงเป็นสิ่งสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน Water and Disaster Management Bureau ขึ้นใน Ministry
of Land, Infrastructure, Transport and Tourism เพื่อดาเนินการบริหารจัดการการใช้ ทรัพยากรน้า
รวมถึงการป้องกันบรรเทาอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพ
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism มี เ จ้ า หน้ า ที่ ทั้ ง หมด
๒๖,๕๕๖ คน โดยในส่วนงานที่เกี่ยวกับ การบริหารจัดการทรัพยากรน้า และการป้องกันบรรเทาอุทกภัย
จะประกอบไปด้ว ยเจ้ าหน้าที่ในส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น (Local Offices) และสาขา (Branch Offices)
ในการบริหารจัดการแม่น้า ๑๐๙ สาย ที่มีระยะทางรวม ๑๐,๕๘๘ กิโลเมตร เขี่อน ๑๒๐ แห่งที่ดาเนินการอยู่
และเขื่อน ๓๙ แห่งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ชายฝั่ง ๑๒ แห่ง และพื้นที่ควบคุม
ตะกอน ๓๙ แห่ง ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ MLIT
๒๙

นำยสถำพร ปัญญำดี นักกฎหมำยกฤษฎีกำ ชำนำญกำรพิเศษ ฝ่ำยกฎหมำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
กองกฎหมำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
๓๐
MLIT Water and Disaster Management Bureau, MLIT White Paper 2014.

๘๓
ภายใต้ ห ลั ก การกฎหมายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การน้ าของประเทศญี่ ปุ่ น ที่ จ ะให้
ความสาคัญกับสามหลักการ ได้แก่ (๑) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า (๒) ความสมดุลกับสิ่งแวดล้อม
และ (๓) การป้องกันบรรเทาอุทกภัย โดยหลักการสาคัญคือเป็ นการบริหารจัดการโดยมี ผู้จัดการแม่น้า
(River Manager) เป็ น ผู้ บ ริ ห ารจั ด การร่ ว มกั บ ส่ ว นภู มิ ภ าคที่ แ ม่ น้ านั้ น ไหลผ่ า นพื้ น ที่ (Prefectures)
และเทศบาลในเขตที่ แ ม่ น้ าไหลผ่ า น (Municipalities) เพื่ อ ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า
และแผนพัฒนาแม่น้าให้เกิดประสิทธิภาพร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริง
แนวทางการดาเนินการการที่สาคัญภายใต้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า และการ
ป้องกันบรรเทาอุทกภัยที่สาคัญ ได้แก่
(๑) การพัฒนาแม่น้า (River improvement)
(๒) มาตรการจัดการพื้นที่ลุ่มน้า (Measures in river basins)
(๓) มาตรการบรรเทาความเสียหาย (Measures to alleviate damage)
การพัฒนาแม่น้า (River improvement) อาทิ
 การปรับปรุงช่องทางน้า (River channel improvement) เพื่อให้ช่องทางการเดิน
ของแม่น้าและที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการป้องกันการพังทลายของพื้นที่ริมฝั่ง
แม่น้า และมีความสัมพันธ์กับชุมชนริมน้าที่แม่น้านั้นไหลผ่าน
 การสร้างเขื่อนพลังงานน้า (Construction & Operation Improvement of Dams
)เป็นการดาเนินการเพื่อให้การใช้พลังงานน้าจากเขื่อนที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีแผน
รองรับที่มีความสัมพันธ์กับการใช้พลังงานของประเทศ
 การสร้างพื้นที่ชะลอน้า (retarding basin) เพื่อเป็นการวางแผนการใช้น้าให้สัมพันธ์
กับพื้นที่โดยมีการขุดคลองเพื่อทาเป็นทางน้าโดยมีการรักษาระดับของน้าสาหรับใช้ประโยชน์ และเป็น
พื้นที่ชะลอน้าเมื่อเกิดอุทกภัย
 และอุโมงค์ระบายน้า (discharge tunnel) การสร้างอุโมงค์ระบายน้าเพื่อเป็นการ
วางแผนจัดการน้าอย่างเป็นระบบ รวมถึงเป็นมาตรการบังคับทางเดินและปริมาณน้าเพื่อป้องกันน้าท่วม
ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจด้วย โดยอุโมงค์ระบายน้าที่สาคัญ ได้แก่ อุโมงค์ระบายน้า the Outer Metropolitan
Area Underground Discharge Tunnel ที่เป็นอุโมงค์ระบายน้าจากแม่น้าสาคัญ ๓ สายหลัก ได้แก่ Naka
River, Kuramatsu River, Yoshifuru Tonegawa River และแม่น้าสายรองอื่ น ๆ ให้ ไหลผ่ านอุ โ มงค์
ระบายน้าเพื่อให้สามารถบริหารจัดการปริมาณและเส้นทางเดินของน้าเพื่อประโยชน์ในการใช้น้าและ
ป้องกันอุทกภัยให้แก่เขตพื้นที่เศรษฐกิจมิให้เกิดความเสียหาย
มาตรการจัดการพื้นที่ลุ่มน้า (Measures in river basins) เป็นการดาเนินมาตรการ
ของรั ฐ ในการจั ดการพื้น ที่ลุ่ มริ มฝั่ งแม่น้ามิให้ เกิดความเสี ยหายจากอุทกภัย ไม่ว่าจะเป็นการป้องกั น
โดยวิธีการผังเมือง การกาหนดโซนพื้นที่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้า และการควบคุมปริมาณน้าให้มีความสัมพันธ์

๘๔
กัน นอกจากนี้ ยังมีมาตรการป้องกันน้าท่วมขังจากปริมาณฝนตกหนัก ได้แก่ การกาหนดให้มีพื้นที่กักเก็บ
น้ าขั ง ระหว่ า งอาคาร (Rainwater storage between buildings in apartment complexes) เพื่ อ
ป้องกันปัญหาน้าท่วมขังพื้นที่เมื่อมีฝนตกหนัก
มาตรการบรรเทาความเสี ย หาย (Measures to alleviate damage) เนื่ อ งจาก
ประเทศญี่ปุ่นประสบกับปัญหาอุทกภัยอยู่เป็นประจา ดังนั้น นอกจากมาตรการในเรื่องการพัฒนาแม่น้า
และการจั ด การพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าแล้ ว ประเทศญี่ ปุ่ น ยั ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ เทคโนลี ยีใ นการป้อ งกั น บรรเทา
ความเสียหายจากอุทกภัย โดยเห็นได้จากงบประมาณและระบบการจัดการเตือนภัยและแก้ไขปั ญหา
อุ ท กภั ย อาทิ มาตรการสร้ า งสั ง คมที่ ต ระหนั ก ถึ ง น้ าท่ ว ม (rebuilding flood-conscious society)
โดยการให้ความรู้และวางแผนให้ชุมชนมีทักษะในการจัดการเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย การสร้างระบบสื่อ สาร
และเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ (Technical Emergency Control Force (TEC-FORCE) โดยการสร้าง
ห้ องสื่ อสารและปฏิบั ติ ก ารที่มี ความทันสมัย ใน MLIT เพื่อให้ รัฐ ใช้เป็น ศู นย์ปฏิ บัติ การในการประชุ ม
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

๘๕
๑๐. โครงการอุโมงค์ระบายน้ายักษ์เพื่อป้องกันน้าท่วมเมืองหลวงของญี่ปุ่น (the Metropolitan
Area Outer Underground Discharge Channel)๓๑๓๒

เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่บนรอยเลื่อนขนาดใหญ่ หรือรอยต่อระหว่างเปลือกโลก
ทาให้เป็นพื้นที่ที่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และปรากฏในทุกรูปแบบ ได้ แก่ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด พายุไต้ฝุ่น น้าท่วม หิมะตกหนัก และคลื่นยักษ์สึ นามิ และต้องไม่ลื มว่าในบางครั้งการเกิ ดภัย
ธรรมชาติ อ ย่ างหนึ่ ง สามารถน ามาซึ่ งภั ยอย่ า งอื่ น ๆ ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ยในวงกว้า งได้อี ก เช่น
การแผ่นดินไหวในทะเลอาจทาให้ภูเขาไฟระเบิด ในขณะเดียวกันอาจทาให้เกิดสึนามิและน้าท่วมใหญ่
ในเวลาต่อมา ด้วยเหตุนี้ญี่ปุ่นจึงต้องสูญเสียชีวิตคน และทรัพย์สินจานวนมากในทุกปี รัฐบาลพยายาม
หาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยการใช้งบประมาณในการวิจัย การพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติ
เทคโนโลยี ในการพยากรณ์อากาศ และพัฒ นาระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูล ที่มีความแม่นยา
สามารถนามาใช้ได้จริง
นอกจากนี้ การประเมิ น ความเสี ย หายที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ก็ เ ป็ น เรื่ อ งส าคั ญ เช่ น กั น
เพราะภัยพิบัติที่เกิดในพื้นที่ห่างไกลย่อมสร้างความสูญเสียได้น้อยกว่าภัยที่เกิดในพื้นที่ชุมชน มีประชากร
หนาแน่น เช่น แผ่นดิ นไหวบนเกาะที่ไม่มีคนอยู่ย่อมไม่ได้สร้างความเสียหายเท่ากับน้าท่วมในโตเกียว
ดังนั้น แผนรับมือกับภัยพิบัติจึงเป็นสิ่งที่รัฐต้องให้ความสาคัญอย่างยิ่ง
ปัญหาน้าท่วม
น้าท่วมในญี่ปุ่นเกิดจากสาเหตุหลัก คือ ไต้ฝุ่น ที่เกิดทุกปีและฝนตกหนัก ซึ่งจากสถิติ
พบว่าปริ มาณฝนที่ตกในญี่ปุ่ นเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และในเชิงพื้นที่พบว่าบริเวณที่เกิดฝนตกหนักมีจานวน
เพิ่มขึ้น ทาให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดน้าท่วมในญี่ปุ่นอย่างแน่นอนในแต่ละปี๓๓ โดยเฉพาะพื้นที่
โตเกียวและปริมณฑลซึ่งอยู่ต่ากว่าระดับน้าทะเล และมีแม่น้าไหลผ่านถึง ๕ สายด้วยกัน หากฝนตกหนัก
น้ าในแม่ น้ าเหล่ า นี้ ย่ อ มมี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น จึ ง ไม่ ส ามารถรองรั บ น้ าฝนที่ ต กในพื้ น ที่ ก รุ ง โตเกี ย วได้ อี ก

๓๑

โดยนำงสำวรัชนีกร ลำภวณิชชำ นักกฎหมำยกฤษฎีกำชำนำญกำร ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ กองกฎหมำยไทย
๓๒
รำยงำนกำรศึ กษำดู งำนโครงกำร the Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนำคม ๒๕๖๒
๓๓
หน่วยงำนที่ทำหน้ำทีร่ วบรวมข้อมูลและจัดทำสถิติปริมำณน้ำฝน อุณหภูมิและสภำพอำกำศในแต่
ละพื้นที่ ได้แก่ the Japan Meteorological Agency (JMA) โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกำรวิเครำะห์ข้ อมูล เพื่อกำร
พยำกรณ์อำกำศที่แม่นยำ

๘๖
น้าจึงท่วมขังในโตเกียวและบริเวณโดยรอบ๓๔ ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สิน การลงทุนเป็นอย่างมาก
นอกจากน้าท่วมยังประสบปัญหาดินสไลด์ ลมกระโชกแรง

การรับมือกับน้าท่วม
ประเทศญี่ปุ่นมีชุดกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการน้า ได้แก่ the River Law กาหนด
กรอบในการใช้ การพั ฒ นา การบริ ห ารจั ด การน้ าในแม่ น้ า มี Flood Prevention Act 1949 และ
Sewerage Service Act 1958 ซึ่งกาหนดหน้าที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งเตือ นภัยที่อาจจะเกิดให้
หน่วยงานรัฐและประชาชนทราบ โดยการแจ้งให้หน่วยงานอื่น ๆ ทราบเป็นไปเพื่อการขอความร่วมมือ
ในการท างานป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั น ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น กฎหมายยั ง ก าหนดให้ รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น
ต้องจัดเตรียมพื้นที่และระบบสาหรับเรื่องดังต่อไปนี้ให้พร้อมตลอดเวลา คือ
๑) ระบบเตือนภัยในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ
๒) เตรี ย มจุ ดรวมพลเมื่อต้องอพยพ พื้นที่พักพิง โดยรัฐ บาลกลางจะมี Timeline
การอพยพเป็นตัวอย่างให้รัฐบาลท้องถิ่นจัดทา Timeline ของตนให้สอดคล้อง มีการกาหนดนับถอยหลัง
๗๒ ชั่วโมง ๔๘ ชั่วโมง ๒๔ ชั่วโมง ๑๘ ชั่วโมง ๑๒ ชั่วโมง ๖ ชั่วโมงก่อนน้าท่วม และกาหนดชัดเจนว่า
ในแต่ละช่วงเวลา ใครต้องทาอะไรบ้าง (รัฐบาล, ท้องถิ่น, ประชาชน)

๓๔

หน่วยงำนที่มีหน้ำที่สังเกตกำรณ์น้ำ ระดับน้ำ และกำรตกของฝน คือ กระทรวงที่ดิน โครงสร้ำง
พื้นฐำน กำรคมนำคมและกำรท่องเที่ยว รวมถึงบรรดำจังหวัดต่ำง ๆ

๘๗
๓) จัดทารายการสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเมื่อเกิดวิกฤตน้าท่วม เช่น อุปกรณ์ยังชีพ
และอานวยความสะดวกของผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก โรงงานขนาดใหญ่ สถานที่ที่ อยู่ใต้ดินอันอาจได้รับ
ผลกระทบจากน้าท่วม
๔) เตรียมเครื่องปั๊มน้า
อย่างไรก็ตาม ลาพังการมีกฎหมายเฉพาะคงไม่ได้ช่วยให้ปัญหาน้าท่วมหมดไป รัฐบาล
จึงได้ทาแผนในการบริหารจัดการน้า โดยเน้นการพัฒนาแหล่งน้า การสร้างเขื่อนตามแนวแม่น้า ระบบการ
ระบายน้าและกักเก็บน้าเพื่ อรอการระบาย นอกจากนี้ สิ่งที่น่าสนใจคือ การที่ศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติ
เผยแพร่การจาลองสถานการณ์ภัยพิบัติน้าท่วมในลักษณะต่าง ๆ ตลอดจนความเสียหายที่จะเกิดกับพื้นที่
นั้น ๆ ซึ่งหากเกิดสถานการณ์ปริมาณน้าในแม่น้าโทเนะและแม่น้าอาระสูงขึ้นจนทาให้เขื่อนกั้นแม่น้า
พังทลาย น้าจะท่วมกรุงโตเกียว อาจทาให้มียอดผู้เสียชีวิตได้ถึง ๒,๖๐๐ คน และมีผู้ได้รับผลกระทบถึง
๑.๑ ล้านคน ทางศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติจึงได้จัดทานโยบายพื้นฐานสาหรับโตเกียวและปริมณฑล
รวมถึงแผนอพยพเพื่อเสนอรัฐบาล และรัฐบาลได้อนุมัติแผนดังกล่าวแล้ว
วิธีการควบคุมเหตุน้าท่วมอย่างครอบคลุม ที่รัฐบาลญี่ปุ่นใช้มาโดยตลอด แบ่งเป็น
๓ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ มาตรการจัดการตามแนวแม่น้า
ส่วนที่ ๒ มาตรการจัดการพื้นที่ระบายน้าหรือรองรับน้า
ส่วนที่ ๓ มาตรการจัดการและให้ข้อมูล
สาหรับการสร้างอุโมงค์ระบายน้าขนาดยักษ์นอกกรุงโตเกี ยวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
มาตรการจัดการตามแนวแม่น้า โครงการนี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่กรุงโตเกียว เมื่อกันยายน
ปี ๑๙๙๑ ซึ่งเป็นอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ ๓๐ ปี ถือเป็นหนึ่งในระบบระบายน้าใต้ดินขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก ซึ่งการก่อสร้างการสร้างอุโมงค์ระบายน้าขนาดยักษ์นี้ใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธาชั้นนา
ระดับโลกของญี่ปุ่น โดยเริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคมของปี ๑๙๙๓ เสร็จสิ้นการก่อสร้างและเริ่มใช้งาน
ในการนาน้าจากพื้นที่บริเวณแม่น้า Oootoshifurutone ไปยังแม่น้า Edo ในเดือนมิถุนายนของปี ๒๐๐๖
ตามที่ได้กล่าวมาข้ างต้นว่ากรุงโตเกียวเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้าง อาคารสูง มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
จึงไม่สามารถสร้างระบบระบายน้าบนผิวดินได้ ขณะที่ภูมิประเทศของกรุงโตเกียวที่ต่ากว่าระดับน้าทะเล
และยังเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นเป็นประจา รัฐบาลจึงตัดสินใจสร้างระบบระบายน้าดังกล่าว
Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel
ระบบระบายน้า ประกอบด้วยถังรับน้าขนาดยักษ์ (หรือ Bank) จานวน ๕ ถัง แต่ละ
ถั ง มี ค วามลึ ก ระหว่ า ง ๖๙.๐ เมตร ถึ ง ๗๔.๕ เมตร (ระดั บ ความลึ ก ต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะถั ง ) และ
เส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง ๑๕ เมตร ถึง ๓๑.๖ เมตร (ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางต่างกันไปในแต่ล ะถัง)

๘๘
ผนังของถังหมายเลข ๑ ถึงถังหมายเลข ๔ มีความหนาของท่อนบนตั้งแต่ ๒ เมตร ถึง ๒.๕ เมตร และความหนา
ของผนังถังท่อนล่าง ๓.๓ เมตร ส่วนถังหมายเลข ๕ นั้น มีความหนาของถังที่ ๒.๐ เมตร ตลอดถัง
ถังรั บ น้ าทั้ง ๕ ถัง วางในแนวตั้ง (โปรดดูภ าพประกอบ) เรียงกันไปโดยมีอุโ มงค์
แนวราบเป็นตัวเชื่อมระหว่างถัง ซึ่งอุโมงค์แนวราบนี้อยู่ลึกลงไปจากผิวดิน ๕๐ เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
๑๐ เมตร และมี ค วามยาวโดยรวม ๖.๓ กิ โ ลเมตร อุ โ มงค์ นี้ มี ชื่ อ เรี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ า “แม่ น้ าใต้ ดิ น ”
(“underground river”) ท าหน้ า ที่ น าน้ าที่ ท่ ว มพื้ น ที่ บ ริ เ วณแม่ น้ า Naka แม่ น้ า Kuramatsu แม่ น้ า
Oootoshifurutone และแม่น้าสายเล็กๆ อื่นๆ ไปยังแม่น้า Edo (โดยน้าจากพื้นที่บริเวณแม่น้าเหล่านี้
จะไหลเข้ามาที่ถังรับน้าหมายเลข ๕ หมายเลข ๔ หมายเลข ๓ และหมายเลข ๒ ที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่
แม่ น้ าแต่ ล ะพื้ น ที่ ก่ อ นที่ จ ะไหลเข้ า สู่ อุ โ มงค์ ใ ต้ ดิ น (หรื อ แม่ น้ าใต้ ดิ น ) ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ ถั ง รั บ น้ าดั ง กล่ าว
ซึ่งอุโมงค์ใต้ดิน (หรือแม่น้าใต้ดิน) ก็ทาหน้าที่เป็นเส้นทางนาน้าไปยังถังรับน้าหมายเลข ๑ ซึ่งเชื่อมต่อกับ
ห้องปรับแรงดันน้าก่อนที่จะระบายน้าลงสู่แม่น้า Edo ต่อไป) ทั้งนี้ อุโมงค์ใต้ดินหรือแม่น้าใต้ดินนี้สามารถ
ผลักดันน้าได้ในระระดับความเร็วสูงสุดที่ ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ถังเก็บน้าขนาดยักษ์

๘๙
ภาพซ้ายแสดงความลึกของถังรับน้ายักษ์ หมายเลข
๑ ซึ่งอยู่ติดกับห้องปรับแรงดันน้าหรือวิหาร เมื่อน้า
ล้นจากถังรับน้าหมายเลข ๑ ก็จะระบายเข้าสู่ห้อง
ปรับแรงดันน้าตามช่องที่เห็นในภาพล่าง

ช่องระบายน้าจากถังรับน้าหมายเลข ๑ เข้าสู่ห้องปรับแรงดันน้า

๙๐

จากภาพ คือห้องสุดท้ายที่เชื่อมต่อกับถังรับน้าหมายเลข ๑ เป็นห้องปรับแรงดันน้า
ก่อนระบายลงสู่แม่น้าเอโดะ ห้องนี้ถูกสร้างขึ้นที่ความลึก ๒๒ เมตรจากจากระดับพื้นดิน เพื่อปรับแรงดันน้า
จานวนมหาศาลจากถังรับน้ายักษ์ที่จะไหลบ่าเข้ามาอย่างรุนแรง จึงต้องทาโครงสร้างให้มีเสาคอนกรีต
ขนาดยักษ์ ๕๙ ต้น (สูง ๑๘ เมตร กว้าง ๒ เมตร ยาว ๗ เมตร) เพื่อค้ายันห้อง เพราะต้องต้านแรงดันน้า
ที่ปล่อยมาจากจากถังรับน้ายักษ์หมายเลข ๑ ตลอดจนน้าด้านบนและน้าใต้ดินไปพร้อมกัน ห้องมีความยาว
๑๗๗ เมตร กว้าง ๗๘ เมตรและสูง ๑๘ เมตร

เครื่องปั๊มน้าขนาดใหญ่ ทาหน้าที่ปั๊มน้าจากห้องปรับแรงดันน้าออกสู่แม่น้าเอโดะ
ในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นหน้าที่ของเครื่องปั๊มน้าขนาดยักษ์ ที่สามารถระบายน้า ๒๐๐
ลูกบาศก์เมตร/วินาที ลงสู่แม่น้าเอโดะ โดยเป็นการระบายผ่ านช่องทาง ๖ ช่อง และมีเครื่องป้ องกัน

๙๑
การไหลย้อนกลับของน้าจากแม่น้าเอโดะไม่ให้ไหลเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้าอีกด้วย โดยในฤดูหนาวจะเปิดให้
เข้าเยี่ยมชมได้เนื่องจากไม่มีน้าหลาก ซึ่งจะมีการทาความสะอาดห้องปรั บแรงดันน้าอยู่เสมอในฤดูแล้ง
เพราะน้าที่ระบายสู่แม่น้าเอโดะควรต้องเป็นน้าสะอาด
นอกจากนี้ในที่ทาการของอุโมงค์ระบายน้าขนาดยักษ์จะมี War Room หรือห้องควบคุม
ใช้ในการสังเกตการณ์ร ะดับน้ าในถังรับน้ายักษ์ และสังเกตการณ์ปริมาณน้าผิวดิน ตลอดจนระดับน้า
ในแม่น้าทัง้ ๕ สาย ซึ่งจากการเข้าเยี่ยมกระทรวงที่ดินฯ (Ministry of Land Infrastructure Transport and
Tourism) ของญี่ปุ่นในวันต่อมาทาให้ทราบว่า ในศูนย์บัญชาการป้องกันภัยพิบัติของกระทรวงที่ดินฯ จะมี
War Room แบบเดียวกันนี้เพื่อให้นายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องสามารถเห็นสภาพทั่วไปและเห็นระดับน้า
ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ในคราวเดียว เพื่อให้สามารถตัดสินใจสั่งการได้ทันท่วงที

บริเวณภายนอกของอุโมงค์ระบายน้าขนาดยักษ์
ซึ่ ง ท้ อ งถิ่ น ได้ พั ฒ นาลานกว้ า งด้ า นบนให้ เ ป็ น
สนามฟุตบอล ลานกิจกรรมชุมชน เป็นสถานที่ที่
สมาชิกในครอบครัวสามารถพักผ่อนและเรียนรู้
ร่วมกันได้

๙๒
แม้ว่าโครงการอุโมงค์ยักษ์ G-Cans สามารถช่วยให้กรุงโตเกียวและปริมณฑลพ้นจาก
ปัญหาน้าท่วมได้ แต่สิ่งที่สาคัญยิ่งกว่านั้น คือ การเตรียมพร้อมและการจัดผังเมือง โดยกรุงโตเกียวจะมี
การซ้อมรับมือภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นประจา และจะไม่ มีการบอกล่วงหน้า เนื่องจากรัฐต้องการตรวจสอบ
ความพร้อมของประชาชนว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรต่อสัญญาณเตือนภัย เพื่อที่รัฐจะสามารถนาข้อมูลดังกล่าว
ไปปรับปรุงการแจ้งเตือนและให้ความรู้แก่ประชาชนในการช่วยเหลือตนเองให้มากยิ่งขึ้นต่อไป โดยใน
หลักสูตรตั้งแต่ระดับเด็กเล็กจะมีการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเยาวชนในการจัดการตนเอง
เมื่ออยู่ลาพังขณะเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ และจะมีในหลักสูตรไปเรื่อย ๆ จนระดับมัธยมศึกษาเพื่อสร้าง
ความคุ้นเคย และถ้าสนใจจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาก็สามารถทาได้เช่นกัน แต่จะเป็นการศึกษาเชิงลึก
เพื่อที่จะน าความรู้ มาใช้พัฒ นาระบบป้ องกันและจัดการภัยพิบัติต่อไป ส่วนการจัด ผังเมืองนั้นเห็ น ได้
ชัดเจนว่าการก่อสร้างในเมืองของญี่ปุ่นถูกควบคุมอย่างเข้มงวด ไม่ให้กีดขวางเส้นทางระบายน้า รวมถึง
ระบบการจัดเก็บและคัดแยกขยะของญี่ปุ่นก็มีส่วนสาคัญในการป้องกันน้าท่วม โดยเมืองต่าง ๆ ของญี่ปุ่น
มีระเบียบการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ เพื่อทิ้งในแต่ละวันของสัปดาห์อย่างเคร่งครัด หากไม่คัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง หรือทิ้งผิดประเภทผิดวัน อาจถูกปรับเป็นเงินจานวนมากอีกด้วย จึงไม่น่าแปลกใจที่อุโมงค์ยักษ์
ของญี่ปุ่นจะไม่มีขยะ โซฟา ตู้ หรือสิ่งอื่น ๆ กีดขวางจนอุดตันเหมือนอุโมงค์ระบายน้าของประเทศไทย
จึงอาจกล่าวได้ว่าต่อให้สร้างอุโมงค์ขนาดยักษ์แบบประเทศญี่ปุ่น แต่ถ้าไม่จัดผังเมืองใหม่และจัดการสร้าง
เขื่อนริมแม่น้าไปพร้อมกันทั้งระบบ ยังขาดข้อมูลสถิติที่แม่นยาเชื่อถือได้ ก็คงยากที่จะแก้ไขปัญหาน้าท่วมได้
นอกจากนี้ ความร่วมมือร่วมใจ ความเสียสละของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัด เพราะการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนตามแนวแม่น้า อุโมงค์ระบาย
น้ าขนาดยั กษ์ เหล่ านี้ ล้ ว นต้องมีการเวนคืนที่ดินโดยรอบ จากข้อมูล ที่กระทรวงที่ดินฯ ให้ นั้น ผู้ ได้ รับ
ผลกระทบมักจะยินยอมให้เวนคืนเพราะรัฐสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนถึงความจาเป็นของโครงการ
ผลที่จะได้รับ หากจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยก็เป็นจานวนน้อยและการนาคดีขึ้นสู่ศาลด้วยเรื่องการเวนคืนนั้น
จะเป็นประเด็นเรื่องการโต้แย้งว่ากระบวนการหรือขั้นตอนการเวนคืนไม่เป็น ธรรม แต่จะไม่มีการฟ้องคดี
ในประเด็นเรื่องค่าทดแทนการเวนคืนที่อ้างว่าน้อยเกินไป แต่อย่างใด

๙๓
๑๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น๓๕

๑. ความเป็นมา
องค์การปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น ระบบการปกครองท้องถิ่นประเทศ
ญี่ปุ่น แบ่งเป็น ๒ ระดับได้แก่ จังหวัดและเทศบาล ในระดับจังหวัด (Prefecture) มีทั้งหมด ๔๗ แห่ง และ
เทศบาล (municipal) ประมาณ ๑,๘๐๐ แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล
ต าบล ทั้ ง นี้ จั ง หวั ด จะบริ ห ารจั ด การภารกิ จ หลากหลายด้ า นในฐานะรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น ที่ ดู แ ล
เขตพื้นที่ของเทศบาลโดยรวม ขณะที่เทศบาลนั้นจะบริหารจัดการภารกิจในฐานะรัฐบาลท้องถิ่นที่อยู่
ใกล้ชิดที่สุดกับประชาชนในพื้นที่
๒. ภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมาย
ระดับจังหวัดมีหน่วยงานหลักที่ดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แก่
ตารวจ ส่วนในระดับเทศบาลนั้น องค์กรปกครองระดับท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัยและพนักงาน
ดับเพลิงเป็นหน่วยงานหลักที่ดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรา ๔ ๓๖ แห่ ง กฎหมายพระราชบั ญ ญั ต ติ ม าตรการจั ด การสาธารณภั ย
(Disaster Countermeasures Basic Act (Act No. 223 of 15 November 1961)) กาหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดทาแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (Disaster Prevention Plan) โดยให้เป็นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่ และให้เป็นผู้บูรณาการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรการเพื่อป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานเทศบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนมาตรา ๕๓๗ แห่ง

๓๕

นางสาวณธรา บ๊อตฐ์ นักกฎหมายกฤษฎีกา ชานาญการ ฝ่ายแปลและให้ความเห็น กองกฎหมาย

ต่างประเทศ
๓๖

Article 4. Based on the Basic Principles and in the interest of protecting the area
of a prefecture, the lives, bodies, and properties of its residents from disaster, the prefecture shall have
the responsibility to formulate with the cooperation of related organs and other local governments, a
disaster prevention plan concerning an area of the said prefecture, implement the plan on the basis of
laws and regulations and at the same time, assist in the implementation of affairs or operations
concerning disaster prevention handled by municipalities and designated by local public institutions
within the area, and to undertake overall coordination of such implementation.
๓๗
Article 5. Based on the Basic Principles and in the interest of protecting the area
of a municipality, the lives, bodies, and properties of its residents from disaster, the municipality, as a
local government at the base shall have the responsibility to formulate with the cooperation of related

๙๔
กฎหมายพระราชบัญญัตติมาตรการจัดการสาธารณภัย (Disaster Countermeasures Basic Act (Act
No. 223 of 15 November 1961)) กาหนดให้องค์การบริห ารส่ว นตาบลมีหน้าที่ช่วยจัดทาแผนการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เทศบาล ทั้งนี้ โดยคานึงถึงหลักการประโยชน์ในการ
ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน
นอกจากนี้ นายกเทศบาลยังมีหน้าที่บารุงรักษาและจัดการให้หน่วยงานบรรเทา
สาธารณภั ย ต่ า ง ๆ เช่ น สถานี ดั บ เพลิ ง และหน่ ว ยป้ อ งกั น อุ ท กภั ย ในท้ อ งที่ ใ ห้ มี ค วามพร้ อ ม
ทางบุคลากรและเครื่องมือเพื่อรองรับสาธารณภัยต่าง ๆ รวมถึงการให้ความร่วมมือและส่งเสริมกับองค์กร
อาสาสมั ค ร ตามที่ ก าหนดในมาตรา ๕ (๒) ๓๘ แห่ ง กฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรการจั ด การ
สาธารณภัย (Disaster Countermeasures Basic Act (Act No. 223 of 15 November 1961))
๓. หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในทางปฏิบัติหน่วยงานในระดับเทศบาลที่มีหน้าที่ดาเนินงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย ได้ แ ก่ พ นั ก งานดั บ เพลิ ง (fire fighters) ส่ ว นในระดั บ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ
ในระดับ ประเทศได้แก่ Self Defense Force หรือกองกาลั งป้องกันตนเอง และหน่ว ยกู้ภัยทางทะเล
(Japan Coast Guard) ซึ่ ง จากข้ อ มู ล สถิ ติ ข องกระทรวงภายในและการสื่ อ สาร ประเทศญี่ ปุ่ น
ปี ค.ศ. ๒๐๑๗ มีจานวนดังนี้
ระดับ
ร ะ ดั บ
เทศบาล
ร ะ ดั บ
จังหวัด
ระดับรัฐ
ระดับรัฐ

ประเภท
พนักงานดับเพลิง
เจ้าหน้าที่ตารวจ

จานวน
พนักงานประจา ๑,๖๐๐,๐๐ คน
พนักงานอาสาสมัคร และอื่น ๆ ๘๖๐,๐๐ คน
๒๙๐,๐๐๐ คน

กองกาลังป้องกันตนเอง
หน่วยกู้ภัยทางทะเล

๒๕๐,๐๐๐ คน
๑๐,๐๐๐ คน

organs and other local governments, a disaster prevention plan concerning an area of the said
municipality, and implement the plan on the basis of laws and regulations.
๓๘
Article 5 (2) The mayor of the municipality must, endeavor to employ to the
highest degree all capacities of the municipality by keeping the organization of fire-fighting organs, flood
prevention units, etc., in good condition, by enhancing organisations related to disaster prevention,
voluntary disaster prevention organisations, and other public groups within the area of the municipality,
and by promoting voluntary disaster prevention activities among the residents.

๙๕
อนึ่ ง ในระดับ ท้องถิ่นนั้น หน่ว ยงานหลักที่รับผิ ดชอบเกี่ยวกับการบรรเทาและ
ป้องกันสาธารณภัยได้แก่หน่วยงานดับเพลิง ซึ่งจะปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยทั่ วไปที่ไม่ได้จากัดแค่
อัคคีภัย โดยเป็นการปฏิบัติงานร่ว มมือกันระหว่างพนักงานดับเพลิงซึ่งเป็นพนักงานประจา พนักงาน
ดับเพลิงอาสาสมัคร สมาชิกชมรมนักดับเพลิงเยาวชน และสมาชิกชมรมนักดับเพลิงสตรี และประชากร
ทั่วไปที่ได้รับการฝึกอบรม เป็นต้น มีจานวนโดยประมาณดังต่อไปนี้
ประเภท
พนักงานดับเพลิงประจา
พนักงานอาสาสมัคร
สมาชิกชมรมนักดับเพลิงเยาวชน
สมาชิกชมรมนักดับเพลิงสตรี
อื่น ๆ (ประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรม)

จานวน
๑,๖๐๐,๐๐ คน
๘๕๐,๐๐ คน
๔๑๐,๐๐๐ คน
๑,๓๒๐,๐๐๐ คน
๔๓,๓๐๐,๐๐๐ คน

๔. มาตรการการจัดการ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการการจัดการ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยสามารถแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน
ได้แก่ ๑. มาตรการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสภาวะปกติ ๒. มาตรการรองรับ
และบรรเทาสาธารณภัยในสภาวะที่เกิดเหตุ และ ๓. มาตรการฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัย
๔.๑ มาตรการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสภาวะปกติ
ในสภาวะปกติ เทศบาลมีห น้าที่จัดทาแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภั ย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เทศบาล กาหนดมาตรการและระบบเฝ้าระวังภัย และจัดเตรียมให้มีความพร้อม
เพื่ อ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารบรรเทาสาธารณภั ย (Countermeasure headquarters) ในยามฉุ ก เฉิ น
นอกจากนี้ เทศบาลมีหน้าที่บารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมีอ การกักตุนอาหาร น้า ยา และของใช้ยามจาเป็น
เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ตลอดจนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่
๔.๒ มาตรการรองรับและบรรเทาสาธารณภัยในสภาวะที่เกิดเหตุสาธารณภัย
ในยามที่เกิดสาธารณภัย เทศบาลมีหน้าที่ปฏิบัติตาม และใช้มาตรการต่าง ๆ
ตามแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รวบรวม แจ้งข้อมูลที่สาคัญ และรายงานไปยังหน่วยงานระดับ
จังหวัดและระดับรัฐ แจ้งเตือนภัยและมาตรการดาเนินการให้ประชาชนรับทราบ การกาหนดพื้นที่เขตหวง
ห้ามเพื่องป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าเนื่องจากอาจได้รับอันตรายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น พายุ ดินถล่ม
แผ่นดินไหว ไฟป่า และอุทกภัย การอพยพประชาชนออกจากเขตพื้นที่อันตราย การเวนคืนที่ดินหรือ
ทรัพย์สินเพื่อบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ระดับรัฐ และหน่วยดับเพลิง

๙๖
และการจั ดการภัย พิบั ติ (Fire and Disaster Management Agency: FDMA) เพื่อขอความช่ว ยเหลื อ
เพิ่มเติมหากจาเป็น
๔.๓ มาตรการฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัย
ภายหลั งการเกิส าธารณะภัย เทศบาลมีห น้าที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูและเยียวยา
ประชากรผู้ประสบภัยในท้องถิ่น อาทิเช่น การย้ายประชากรผู้อพยพเข้าที่พัก หรือการบารุงรักษาสถานที่
อพยพในกรณีที่ประชากรยังคงต้องพักอาศัยต่อไป การทาความสะอาดและซ่อมแซมสาธารณูปโภค อาคาร
ถนน และสิ่งแวดล้อม การออกใบรับรองผู้ประสบภัย (disaster certificate) เพื่อรับรองความเสียหาย
และ/หรือการเสียชีวิตเพื่อรับค่าชดเชยจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน (ประกันภัย) โดยในปัจจุบันมีการ
จ่ายค่าชดเชยจานวนห้าล้านเยนจากเทศบาลในกรณีเสียชีวิต และสามล้านเยนในกรณีที่พักอาศัยได้รับ
ความเสียหาย ตลอดจนการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่าและการปลดหนี้เพื่อฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเสียหายจาก
ภัยพิบัติ เป็นต้น

