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หัวข้อที่ ๑ 
ภาพรวมเกี่ยวกับระบบบริหารราชการระดับชาติและระดับทอ้งถิ่นของญ่ีปุ่น๑ 

    
 

ในการบรรยายเรื่องนี้แบ่งหัวข้อการบรรยายเป็น ๔ เรื่องหลัก ได้แก่ ๑. ข้อความคิด
พ้ืนฐานว่าด้วยการปกครองระดับชาติและระดับท้องถิ่นของประเทศญ่ีปุ่น (Basics of National and 
Local Government of Japan) ๒. ระบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ การบริหารงานบุคคล และวินัย (Civil 
Service System and Personnel Management and Service Discipline) ๓. ความสัมพันธ์ระหว่าง
ฝ่ายบริหารกับประชาชน (Relationship between Government and People) และ ๔. หน่วยงาน
หลักของรัฐที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Major Public Organizations for 
Science, Technology and Innovation)  นอกจากนี้  ตามเอกสารการบรรยายยังมี เอกสาร
ภาคผนวกแนบท้าย (Appendix) ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑. รายชื่อรัฐวิสาหกิจของญี่ปุ่น (List of Public 
Corporations)๒ และ ๒. รายชื่อองค์การมหาชนของญี่ปุ่น (List of Incorporated Administrative 
Agencies)๓ 

ข้อความคิดพื้นฐานว่าด้วยการปกครองระดับชาติและระดับท้องถิ่นของประเทศ
ญี่ปุ่น (Basics of National and Local Government of Japan) 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น (The Constitution of Japan) 
แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๑๑ หมวด ดังต่อไปนี้ 
(๑) สมเด็จพระจักรพรรดิ (The Emperor) จ านวน ๘ มาตรา 
(๒) การละเว้นสงคราม (Renunciation of War) จ านวน ๑ มาตรา 
(๓) สิทธิและหน้าที่ของประชาชน (Rights and Duties of the People) จ านวน 

๓๑ มาตรา 
(๔) รัฐสภา (The Diet) จ านวน ๒๔ มาตรา 
(๕) คณะรัฐมนตรี (The Cabinet) จ านวน ๑๑ มาตรา 

                                                           
๑ Overview of National and Local Government Systems of Japan โด ย  Professor 

Hirofumi Takada บรรยายวันจันทร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
  จัดท าโดยนายพิวัฒน์ สามวัง นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ ฝ่ายวิเคราะห์การร่างกฎหมาย 

กองหลักนิติบัญญัติ 
๒ Public Corporations เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะโดยกฎหมายพิเศษ เช่น  

การบ านาญแห่งญี่ปุ่น (Japan Pension Association) ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข 
แรงงาน และสวัสดิการ (Ministry of Health, Labour and Welfare) หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งญี่ปุ่น 
(Development Bank of Japan) ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) 

๓ Incorporated Administrative Agencies (IAAs) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม Act on 
General Rules for incorporated Administrative Agencies (1999) ใ ห้ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง อ ง ค์ ก ร 
ฝ่ายปกครอง เพื่อให้มีหน้าที่และอ านาจทางปกครองให้การด าเนินการในเรื่องเฉพาะที่ได้รับการพิ จารณาว่า 
มีความจ าเป็นหรือเป็นประโยชน์สาธารณะ เช่น หอจดหมายเหตุแห่งญี่ปุ่น (National Archives of Japan) ซึ่งอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะรัฐมนตรี (Cabinet Office) หรือสถาบันสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
สื่อสารแห่งชาติ (National Institute of Information and Communication Technology) ซึ่งอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (Ministry of Internal Affairs and Communications)  



๒ 
 

(๖) ตุลาการ (Judiciary) จ านวน ๗ มาตรา 
(๗) การเงิน (Finance) จ านวน ๙ มาตรา 
(๑๐) การปกครองท้องถิ่น (Local Self-Government) จ านวน ๔ มาตรา 
(๑๑) การแก้ไขเพ่ิมเตมิรัฐธณรมนูญ (Amendments) จ านวน ๑ มาตรา 
(๑๒) ความเป็นกฎหมายสูงสุด (Supreme Law ) จ านวน ๓ มาตรา 
(๑๓) บทบัญญัติเสริม (บทเฉพาะกาล) (Supplementary Provisions) จ านวน  

๔ มาตรา 
ทั้งนี้ ข้อสังเกตประการส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น คือ นับแต่ที่มีการ

ประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๔๗ มาจนถึงปัจจุบัน ยังไม่เคยมีการแก้ไข เนื่องจากรัฐธรรมนูญก าหนด
เนื้อหาที่เป็นหลักการใหญ่เท่านั้น โดยรายละเอียดต่าง ๆ จะถูกตราเป็นกฎหมาย  นอกจากนี้ 
กระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญยังท าได้ยากในทางความเป็นจริง  โดยมาตรา ๙๖ ซึ่งบัญญัติ
เกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ บัญญัติไว้ดังนี้ 

“มาตรา ๙๖  การแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้อาจเริ่มได้โดยสมาชิกรัฐสภาผ่านคะแนนเสียง
จ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดของแต่ละสภา และจากนั้นให้เสนอต่อ
ประชาชนเพ่ือให้ความเห็นชอบซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคะแนน
เสียงในการออกเสียงประชามติแบบพิเศษหรือการเลือกตั้งตามท่ีรัฐสภาก าหนด 

เมื่อการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญได้รับความเห็นชอบแล้ว สมเด็จพระจักรพรรดิใน
นามของประชาชนย่อมประกาศใช้โดยพลัน โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญนี้”๔ 

๒. การปกครองระดับชาติ (ส่วนกลาง) และระดับท้องถิ่น (National (Central) 
Government and Local Government) 

ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นรัฐเดี่ยว โดยมีรัฐบาลแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ซึ่งตั้งขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจ (The Principle of the Separation of Power) แบ่งเป็น  
๓ ฝ่าย ได้แก่ ๑. ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยรัฐสภาซึ่งมีชื่อเรียกว่า “สภาไดเอท” (Diet) ๒. ฝ่ายบริหาร  
โดยคณะรัฐมนตรี และ ๓. ฝ่ายตุลาการ โดยศาลยุติธรรม  ในขณะที่การปกครองระดับท้องถิ่น 
ถูกตั้งขึ้นภายใต้หลักการการปกครองตัวเองของท้องถิ่ น (The Principle of the Local Self-
Government) แบ่งเป็น ๑. การปกครองระดับจังหวัด (Prefectural Government) ซึ่งปัจจุบัน 
มีจ านวน ๔๗ จังหวัด โดยจะมีผู้บริหารจังหวัด (Chief Executive (Governor)) และสภาจังหวัด 
(Assembly) เป็นองค์กรหลักในการด าเนินการ และ ๒. การปกครองส่วนท้องถิ่น (Municipal 
Government) ซึ่งมีจ านวน ๑,๗๔๑ แห่ง โดยจะมีผู้บริหารท้องถิ่น (Chief Executive (Mayor)) 
และสภาท้องถิ่น (Assembly) เป็นองค์กรหลักในการด าเนินการ 

                                                           
๔ Chapter 9 Amendments (the Constitution of Japan) 
Article 96. Amendments to this Constitution shall be initiated by the Diet, 

through a concurring vote of two-thirds or more of all the members of each House and shall 
thereupon be submitted to the people for ratification, which shall require the affirmative vote of 
a majority of all votes cast thereon, at a special referendum or at such election 

as the Diet shall specify. 
Amendments when so ratified shall immediately be promulgated by the 

Emperor in the name of the people, as an integral part of this Constitution. 



๓ 
 

ทั้งนี้ การก ากับดูแลเกี่ยวกับองค์กรและการปฏิบัติภารกิจของการปกครองระดับ
ท้องถิ่นจะถูกจ ากัดไว้เฉพาะตามที่กฎหมายก าหนด ตามหลักการความเป็นอิสระของท้องถิ่น (The 
Principle of Local Autonomy) โดยผู้บริหารท้องถิ่น (Governors หรือ Mayors) สมาชิกสภาท้องถิ่น 
รวมถึงเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด จะเข้าสู่ต าแหน่งโดยได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจในการบริหารจัดการทรัพย์สิน การติดต่อและ
บริหารงาน และการออกระเบียบข้อบังคับได้ตามที่กฎหมายก าหนด 

๓. โครงสร้างของการปกครองระดับชาติ (ส่วนกลาง) ของประเทศญี่ปุ่น 
(Structure of the National (Central) Government of Japan) 

(๑) ฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐสภาหรือสภาไดเอท) แบ่งเป็น ๒ สภา  
(ก ) ส ภ าผู้ แ ท น ร าษ ฎ ร  (House of Representatives) ป ร ะก อ บ ด้ ว ย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวน ๔๖๕ คน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีวาระ 
การด ารงต าแหน่ง ๔ ปี โดยในจ านวนดังกล่าวแบ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขต จ านวน ๒๘๙ คน และแบบสัดส่วน จ านวน ๑๗๖ คน  ทั้งนี้ การเลือกตั้งแบบสัดส่วน 
จะมีการแบ่งเขตการเลือกตั้ งออกเป็น ๑๑ เขตภูมิภาค (regions) ซึ่ งรัฐธรรมนูญ ให้อ านาจ 
แก่สภาผู้แทนราษฎรให้ เปิดอภิปรายเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ในขณะเดียวกัน 
ก็ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจยุบสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นกระบวนการถ่วงดุลอ านาจ 
ซึ่งกันและกัน 

ทั้งนี้  ตามข้อเท็จจริงปัจจุบัน (เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔) พบว่ามีพรรค
การเมืองหรือกลุ่มการเมืองจ านวน ๖ พรรคหรือกลุ่ม ในขณะที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภท
อิสระหรือไมส่ังกัดพรรคการเมืองจ านวน ๑๐ คน 

(ข) วุฒิสภาหรือสภาสูง (House of Councilors) ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา
จ านวน ๒๔๕ คน (ซึ่งก าลังจะถูกแก้ไขเพ่ิมเติมเป็น ๒๔๘ คน) ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๖ ปี โดยในจ านวนดังกล่าว ๑๔๗ คน (ซึ่งก าลังจะถูก
แก้ไขเพ่ิมเติมเป็น ๑๔๘ คน) มาจากการเลือกตั้งระบบแบ่งเขต ซึ่งแต่ละเขตสามารถมีผู้ได้รับการ
เลือกตั้งได้ตั้งแต่ ๑ - ๖ คน และอีกจ านวน ๙๘ คน (ซึ่งก าลังจะถูกแก้ไขเพ่ิมเติมเป็น ๑๐๐ คน)  
มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนโดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง โดยที่จะมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาจ านวนกึ่งหนึ่งทุก ๆ ๓ ปี 

ทั้งนี้ ตามข้อเท็จจริงปัจจุบัน (เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) พบว่ามีพรรค
การเมืองหรือกลุ่มการเมืองจ านวน ๑๐ พรรคหรือกลุ่ม ในขณะที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภท
อิสระหรือไมส่ังกัดพรรคการเมืองจ านวน ๗ คน 

เมื่อพิจารณาตามสภาพสังคมวิทยาการเมืองของประเทศญี่ ปุ่นจะพบว่า  
การจัดตั้งรัฐบาลมักเป็นการแข่งขันระหว่างการ ๒ ฝ่าย คือ พรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย (Liberal 
Democratic Party (LDP)) และพรรค Komeito ฝ่ายหนึ่ง กับพรรคการเมืองที่ เหลืออีกฝ่ายหนึ่ง  
ซึ่งเมื่อตรวจสอบผลการเลือกตั้ง ๕ ครั้งล่าสุดพบว่า ฝ่ายพรรค LDP และพรรค Komeito เป็น 
ฝ่ายครองเสียงข้างมากในสภาไดเอท จ านวน ๔ ครั้ง โดยพรรคการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งครองเสียงข้างมาก
ได้เพียงสภาละ ๑ ครั้งเท่านั้น  อนึ่ง มีข้อสังเกตว่าพรรค LDP และพรรค Komeito จะร่วมกันจัดตั้ง
รัฐบาลอยู่เสมอ ในขณะที่สมาชิกพรรคการเมืองที่ไม่เข้าร่วมกับพรรคการเมืองทั้งสองพรรคดังกล่าว 
จะมีการเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองหรือสมาชิกอยู่เกือบตลอดทุกการเลือกตั้ง 
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(๒) ฝ่ายบริหาร คือ คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
อีกไม่เกิน ๑๗ คน และเจ้าหน้าที่อ่ืน  ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่าอาจมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีเป็นกรณี
พิเศษเพ่ิมเติมเป็นการชั่วคราวได้ ดังเช่นในปัจจุบันมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีเพ่ิมเติมจ านวน ๓ ต าแหน่ง 
ได้แก่ ๑. รัฐมนตรีดูแลหน่วยงานตรวจสอบโครงสร้างอาคารและการก่อสร้าง (Minister for the 
Reconstruction Agency) ซึ่ งตั้ งขึ้นภายหลังจากเกิด เหตุแผ่นดิน ไหวใหญ่ ในประเทศญี่ ปุ่ น  
เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ๒. รัฐมนตรีดูแลภารกิจการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิค  ค.ศ. ๒๐๒๐ 
(Minister for 2020 Tokyo Olympic Games) และ ๓. รัฐมนตรีดูแลภารกิจการจัดมหกรรมแสดง
สินค้า World Expo ๒๐๒๕ (Minister for the EXPO 2025 in Osaka) ท าให้ปัจจุบันคณะรัฐมนตรี
ของประเทศญี่ปุ่นมีจ านวน ๒๐ คน 

(๓ ) ฝ่ ายตุ ล าการ ซึ่ งป ระเทศญี่ ปุ่ น ใช้ ระบบศาล เดี่ ยว  คื อ  ศาลยุ ติ ธ รรม  
ซึ่งประกอบด้วยศาลฎีกาหรือศาลสูงสุด (Supreme Court) ๑ แห่ง และมีศาลระดับรองลงไป
ตามล าดับ ได้แก่ ศาลอุทธรณ์หรือศาลสูง (High Court) จ านวน ๘ แห่ง ศาลเขต (District Court) 
จ านวน ๕๐ แห่ง ศาลครอบครัว (Family Court) จ านวน ๕๐ แห่ง และศาลแขวงหรือศาลทั่วไป 
(Summary Court) จ านวน ๔๓๘ แห่ง  ทั้งนี้ ข้อสังเกตประการส าคัญของระบบตุลาการของประเทศ
ญี่ปุ่น คือ ไม่มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง โดยเมื่อมีประเด็นทางรัฐธรรมนูญ 
ก็จะใช้ระบบการพิจารณาตามกระบวนการปกติ 

อนึ่ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่นยังปรากฏมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจเงิน 
(The Board of Audit) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ มีหน้าที่และอ านาจตรวจสอบบัญชี การใช้จ่าย และ
ทรพัย์สินของประเทศด้วย 

๔. บทบาท หน้าที่และอ านาจหลักของสภาไดเอท 
สภาไดเอทมีบทบาท หน้าที่และอ านาจหลักตามรัฐธรรมนูญฯ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหนึ่งในองค์กรสูงสุดของรัฐ และเป็นเพียงองค์กรเดียวที่ มีอ านาจตรา

กฎหมายของรัฐ 
(๒) เลือกนายกรัฐมนตรี 
(๓) พิจารณาและตราพระราชบัญญัติ 
(๔) ให้ความเห็นชอบสนธิสัญญา 
(๕) พิจารณางบประมาณที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี 
(๖) อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ต าแหน่งต าแหน่งบางต าแหน่ง เช่น ผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศญี่ปุ่น (Governor of the Bank of Japan) 
(๗) ด าเนินการตรวจสอบในประเด็นที่เก่ียวข้องกับฝ่ายบริหาร 
(๘) ด าเนินการจัดตั้งองค์กรตรวจสอบบุคคลเพ่ือถอดถอนจากต าแหน่ง และ

พิจารณาบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งแทน 
ส่วนประเด็นสถานะหรือบทบาทระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา นั้น นอกจาก

กรณีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและการเปิดอภิปรายเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว  
สภาผู้แทนราษฎรยังมีสถานะเหนือวุฒิสภาในการจัดการร่างกฎหมาย งบประมาณ และสนธิสัญญา 
โดยอาจอธิบายได้ ดังต่อไปนี้ 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น จะตราเป็นกฎหมายโดยผ่านความเห็นชอบ
จากทั้งสองสภา ส าหรับร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านโดยสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่วุฒิสภาที่แตกต่างจาก
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ของสภาผู้แทนราษฎรอาจตราเป็นกฎหมายได้เมื่อสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบเป็นครั้งที่สอง
โดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่  นอกจากนี้ หากวุฒิสภาไม่ได้
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้น เว้นแต่ปิดสมัยประชุม จะถือว่าวุฒิสภาไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 

ส่วนการพิจารณางบประมาณต้องเสนอไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาก่อน 
และหากวุฒิสภามีมติแตกต่างไปจากสภาผู้แทนราษฎรและไม่สามารถตกลงกันได้ ในคณะกรรมการ
ร่วมของทั้งสองสภาตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย หรือกรณีที่วุฒิสภาผู้แทนราษฎรไม่ด าเนินการ
พิจารณาแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารงบประมาณจากสภาผู้แทนราษฎร  
ใหค้ าวินิจฉัยของสภาผู้แทนราษฎรให้ถือเป็นค าวินิจฉัยของสภาไดเอท  อนึ่ง แนวทางนี้ใช้กับพิจารณา
ใหเ้ห็นชอบสนธิสัญญาด้วย 

๕. บทบาท หน้าที่และอ านาจหลักของคณะรัฐมนตรี และความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาไดเอทกับคณะรัฐมนตรี  

คณะรัฐมนตรีมีบทบาท หน้าที่และอ านาจหลักตามรัฐธรรมนูญฯ ดังต่อไปนี้ 
(๑) นายกรัฐมนตรีจะได้รับการเลือกโดยสภาไดเอท โดยผู้จะได้รับการเลือกเป็น

นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาไดเอทด้วย 
(๒) รัฐมนตรีส่วนใหญ่ในคณะรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้ง ต้องเป็นสมาชิก

สภาไดเอท 
(๓) การใช้อ านาจบริหารของคณะรัฐมนตรีจะมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อ 

สภาไดเอท 
(๔) ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ คณะรัฐมนตรีต้องลาออกทั้งคณะ 

เว้นแต่จะมีการยุบสภาภายในสิบวัน 
(๕) คณะรัฐมนตรีมีอ านาจท าสนธิสัญญา อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากสภาไดเอทก่อน 
(๖) คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่จัดเตรียมและเสนองบประมาณต่อสภาไดเอท 
(๗) นายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่เสนอร่างพระราชบัญญัติ และ

รายงานสถานการณ์ทั่วไปภายในประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อสภาไดเอท- The 
Prime Minister, representing the Cabinet, submits bills, reports on general  national 
affairs and foreign relations to the Diet. 

(๘) คณะรัฐมนตรีมีอ านาจออกค าสั่งคณะรัฐมนตรีเพ่ือบังคับการให้ เป็นคาม
รฐัธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม จะก าหนดบทลงโทษไม่ได้เว้นแต่กฎหมายจะให้อ านาจไว้ 

๖. โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐของประเทศญี่ปุ่น (Organizations for National 
Public Administration in Japan) 

(๑) คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐ มีดังต่อไปนี้ 
(ก) คณะรัฐมนตรี (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกไม่เกิน ๒๐ คน) 
(ข) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งประกอบด้วย 
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๑) เจ้าหน้าที่ประจ านายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Personal Staff) 
ได้แก่ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  (Secretaries to the Prime Minister ) ผู้ช่วยนายกรัฐมนตรี 
(Assistants to the Prime Minister) และเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 

๒) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (Chief Cabinet Secretary) 
๓) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (Deputy Chief Cabinet Secretaries) 

จ านวน ๓คน  
๔) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (Assistant Chief Cabinet Secretaries) 
๕) ที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรี (Cabinet Councilors) 
๖) เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 
๗) คณะกรรมการต่าง ๆ และหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดท านโยบายและ

การประสานงาน 
(ค) ส านักงานคณะรัฐมนตรี (Cabinet Office) 
(ง) หน่วยงานตรวจสอบโครงสร้างอาคารและการก่อสร้าง (Reconstruction 

Agency) ส าหรับพื้นที่แผ่นดินไหว 
(จ) กระทรวง ซ่ึงมีจ านวน ๑๑ กระทรวง องค์กร และส านักงานคณะกรรมการ

ต่าง ๆ 
ทั้งนี้ โครงสร้างของกระทรวงต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ 
๑) ส านั กงานใหญ่  (Head Office) หรือหน่ วยงานประจ ากระทรวง ซึ่ ง

ประกอบด้วย 
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
๒. ผู้ช่วยรัฐมนตรีอาวุโส (Senior Vice Minister) เลขานุการฝ่ายงานรัฐสภา 

(Parliamentary Secretary) 
๓. ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายอ านวยการ (Administrative Vice Minister) และ

เจ้าหน้าที่ระดับสูง Vice Minister Level Officials   
๔. ส านักเลขานุการรัฐมนตรี และกรมหรือส านักงานต่าง ๆ 
๕) หน่วยงานย่อยภายในอ่ืน ๆ 

๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง เช่น สถาบันฝึกอบรม หรือสภาที่ปรึกษา
ต่าง ๆ  

๓) หน่วยงานของกระทรวงในพ้ืนที่ 
(๒) หน่วยงานในสังกัดของรัฐบาล (Government-Affiliated Organizations) มี

ดังต่อไปนี้ 
(ก) รัฐวิสาหกิจหรือองค์การของรัฐ เช่น ไปรษณีย์ การถไฟ ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของ 
(ข) หน่วยงานทางปกครอง เช่น สถาบันวิจัยหรือกิจการบางอย่างซึ่งแยกตัวและ

เป็นอิสระจากกระทรวง หรือในหลายกรณีแปรรูปมาจากรัฐวิสาหกิจ 
(๓) หน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐบาลและไม่แสวงหารายได้ 
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๗. โครงสร้างและการด าเนินงานของคณะรัฐมนตรี  
กฎหมายว่าด้วยคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดการจัดระเบียบและการด าเนินการที่ส าคัญ

ของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามบทบาท หน้าที่และอ านาจตามที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้ 

(๑) จ านวนรัฐมนตรีที่กฎหมายก าหนด 
คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกไม่เกิน ๑๔ คน เว้นแต่

กรณียกเว้นอ่ืนดังเช่นกรณีที่มีความเป็นพิเศษ จ านวนรัฐมนตรีอาจเพ่ิมขึ้นได้แต่ต้องไม่เกิน ๑๗ คน  
นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีอีก ๓ คน เพ่ือรับผิดชอบภารกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างจ ากัด 
ได้แก่ ๑. รัฐมนตรีดูแลหน่วยงานตรวจสอบโครงสร้างอาคารและการก่อสร้าง (Minister for the 
Reconstruction Agency) ซึ่ งตั้ งขึ้นภายหลังจากเกิด เหตุแผ่นดิน ไหวใหญ่ ในประเทศญี่ ปุ่ น  
เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ๒. รัฐมนตรีดูแลภารกิจการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิค  ค.ศ. ๒๐๒๐ 
(Minister for 2020 Tokyo Olympic Games) และ ๓. รัฐมนตรีดูแลภารกิจการจัดมหกรรมแสดง
สินค้า World Expo ๒๐๒๕ (Minister for the EXPO 2025 in Osaka)  ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีจึงประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก ๒๐ คน  

(๒) คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ โดยการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งโดยปกติแล้ว 
จะมีการประชุมสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง  

(๓) นายกรฐัมนตรีเป็นผู้แทนของคณะรัฐมนตรี 
(๔) นายกรัฐมนตรีมีอ านาจตัดสินใจตามที่ ได้ปรึกษาหารือกันในที่ประชุม

คณะรัฐมนตรีในประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเขตอ านาจระหว่างรัฐมนตรแีตล่ะกระทรวง  
(๕) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หน่วยงานอ่ืน และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ถูกจัดตั้งหรือ

แตง่ตั้งเพ่ือสนับสนุนงานและขึ้นตรงต่อคณะรัฐมนตรี 
๘. การจัดระเบียบกระทรวงและหน่วยงานของรัฐ และโครงสร้างภายในกระทรวง

และหน่วยงานของรัฐ  
กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบหน่วยงานฝ่ายบริหารแห่ งชาติ  (National 

Government Organization Law) ได้ก าหนดหลักการและมาตรการต่าง ๆ ที่ส าคัญเพ่ือการจัด
ระเบียบกระทรวงและหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประเภทของของหน่วยงานทางปกครองและมาตรฐานโครงสร้างภายในของ
กระทรวงและหน่วยงานของรัฐจะถูกก าหนดไว้ตามกฎหมาย 

(ก) กระทรวง คณะกรรมการ (Commission) หน่วยงาน องค์กรที่ปรึกษา 
องค์กรสนับสนุน องค์กรพิเศษ หน่วยงานสาขาในท้องถิน่ และอ่ืน ๆ 

(ข) กระทรวง คณะกรรมการ (Commission) และหน่วยงานของรัฐ จะถูกจัดตั้ง 
โดยกฎหมายเท่านั้น 

(ค) ส านั กงาน เลขาธิการ (Secretariat) กอง (Bureaus) แผนกหรือฝ่ าย 
(Divisions) จะถูกจัดตั้งโดยกฎหมายของฝ่ายบริหารหรือกฎหมายล าดับรอง (cabinet ordinance) 

(ง) เจ้าหน้าที่ระดับสูง ได้แก่ รัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีอาวุโส (Senior Vice 
Minister) เลขานุการรัฐมนตรีฝ่ายงานรัฐสภา (Parliamentary Secretary for Minister) ผู้ช่วย
รัฐมนตรีฝ่ายอ านวยการ (Administrative Vice Minister) และอ่ืน ๆ 



๘ 
 

(๒) รายชื่อกระทรวงและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงจ านวนของผู้ช่วยรัฐมนตรีอาวุโส 
(Senior Vice Minister) และเลขานุการรัฐมนตรีฝ่ายงานรัฐสภา (Parliamentary Secretary for 
Minister) ของแต่ละกระทรวง จะถูกก าหนดไว้ตามกฎหมาย โดยก าหนดเป็นภาคผนวกท้ายกฎหมาย 

ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบหน่วยงานฝ่ายบริหารแห่งชาติ (National 
Government Organization Law) กฎหมายจัดตั้งแต่ละกระทรวงเป็นการเฉพาะจะถูกตราขึ้นเพ่ือ
ก าหนดบทบาท หน้าที่และอ านาจของกระทรวง รวมถึงโครงสร้างการจัดระเบียบภายในกระทรวง 
เช่น กฎหมายจัดตั้งกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance Establishment Law) ส่วนการจัดตั้ง
องค์กรภายใต้กระทรวงหรือหน่วยงานนอกเหนือไปจากที่ก าหนดกฎหมายจัดตั้งกระทรวงจะถูกจัดตั้ง
หรือก าหนดโดยกฎหมายของฝ่ายบริหารหรือกฎหมายล าดับรอง (cabinet ordinance) 

๙ . องค์ การมหาชน  ( Incorporated Administrative Agencies) ซึ่ ง เป็ น
องค์กรของรัฐฝา่ยบริหาร 

องค์การมหาชนในระบบกฎหมายญี่ปุ่นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการปฏิรูป ปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหารครั้งใหญ่ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระทรวงและหน่วยงานต่าง 
ๆ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๑ โดยหลายหน่วยงาน เช่น สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ถูกจัดแยกออก
จากกระทรวงและปรับเปลี่ยนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ เป็น อิสระในชื่อว่า องค์การมหาชน 
(Incorporated Administrative Agencies)  นอกจากนี้  บ ริษั ทหรือองค์ การหลายองค์ การ 
ที่ รู ป แบ บ เดิ ม  คื อ  รั ฐ เป็ น เจ้ าขอ ง  (government-owned public  policy implementing 
organizations) ก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชนเช่นเดียวกัน 

องค์ประกอบส าคัญของระบบองค์การมหาชน มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายปกติหรือระยะกลาง (medium term objectives) ขององค์กรจะถูก

ก าหนดและก ากับดูแลโดยกระทรวง 
(๒) แผนงานปกติหรือระยะกลางเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายปกติหรือระยะกลางจะถูก

จัดท าโดยตัวองค์กรนั้นเอง 
(๓) การควบคุมและก ากับดูแลโดยรัฐบาลจะน้อยลง ในขณะที่ความยืดหยุ่นในการ

บริหารจัดการขององค์กรเองจะมีมากข้ึน 
(๔) บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรจะไมใ่ช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ (government 

officials) 
๑๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารส่วนกลาง 
การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นอาจแบ่งได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบปกติ ซึ่งแบ่งเป็น 

(ก) ระดับจังหวัด (Prefectures) ซึ่งแบ่งได้เป็น ๔ ลักษณะ ได้แก่ ๑. มหานคร 
(To) ๑ แห่ง ๒.มณฑล (Do) ๑ แห่ง ๓. จังหวัดใหญ่ (Fu) ๒ แห่ง และ ๔. จังหวัดเล็กหรือทั่วไป 
(Ken) ๔๓ แห่ง 

(ข) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาล (Municipalities) ๑,๗๑๘ แห่ง 
(๒) การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งแบ่งเป็น 

(ก) แขวงพิเศษแห่งโตเกียว (Special Wards in Tokyo) 
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(ข) สหกรณ์หรือหน่วยธุรกิจท้องถิ่น (Municipal Cooperatives) ซึ่งด าเนินการ
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาล 

วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นนั้น แต่เดิมมีเป็นจ านวน
มากและอยู่อย่างกระจัดกระจาย โดยเขตพ้ืนทีแ่ละจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในญี่ปุ่นไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเลยจนกระทั่งปี ค.ศ. ๑๘๘๘ มีการส ารวจว่าในเวลาดังกล่าวมีจ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมากถึง ๗๑,๓๑๔ แห่ง หลังจากนั้นจึงมีความพยายามจัดระบบและลดจ านวนเพ่ือให้ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ มีจ านวนองค์ปกครองส่วนถิ่นเหลือจ านวน ๑,๗๑๘ แห่ง 
โดยเมืองโยโกฮาม่าเป็นเมืองที่มีจ านวนประชากรมากที่สุด คือ ๓.๗ ล้านคน ส่วนจ านวนบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลมีบุคลากร
จ านวนเท่ากันท่ีประมาณ ๑.๓ ล้านคน ซึ่งเป็นข้อมูลการจัดท าสถิติในปี ค.ศ. ๒๐๑๙ 

โครงสร้างและการจัดระเบียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ผู้บริหารจังหวัด (Governor) และ

ผู้บริหารท้องถิ่น (Mayor) ซึ่งต้องได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ ๔ ปี และสามารถได้รับการเลือกตั้งอีกได้  นอกจากนี้  ยังมีกระบวนการเสนอค าร้อง 
โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือถอดถอนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกจากต าแหน่งได้ด้วย 

(๒) สภาท้องถิ่นซึ่งท าหน้าที่เป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยทั้งสภาท้องถิ่นระดับจังหวัด (Prefectural Assembly) และสภาส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล 
(Municipal Assembly) ต้องได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราว
ละ ๔ ปี   นอกจากนี้  ยังมีกระบวนการเสนอค าร้องโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือถอดถอนสมาชิก 
สภาท้องถิ่นออกจากต าแหน่งได้ด้วย 

(๓) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น กฎหมายได้ก าหนด
กระบวนการให้สภาท้องถิ่นสามารถมีมติไม่ไว้วางใจผู้บริหารท้องถิ่นได้ โดยต้องมีองค์ประชุม 
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม  ทั้งนี้  แม้สภาท้องถิ่นมีมติไม่ไว้วางใจผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว 
ผู้บริหารท้องถิ่นก็ยังคงมีอ านาจยุบสภาท้องถิ่นเพ่ือให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้ 

(๔) จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ ง 
จะถูกก าหนดไว้โดยเฉพาะตามกฎหมายล าดับรอง หากมีการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
จะท าให้จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่นั้นมีจ านวนน้อยลง 

(๕) หน่วยงานฝ่ายปกครอง (Administrative Organizations) ขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะเป็นอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในการบริหารจัดการโดยการออก
กฎหมายล าดับรอง 

ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองระดับชาติกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑ ) ความสั ม พัน ธ์ท างระบบ  หน้ าที่ และอ าน าจ  (Functional Relations)  
มีข้อพิจารณาหลายประการ ดังติ่ไปนี้ 
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(ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาท หน้าที่และอ านาจครอบคลุมในเรื่อง
ต่าง ๆ ยกเว้นเรื่องที่เกีย่วกับประเด็นทางการทูตและด้านความมั่นคง 

(ข) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิและอ านาจในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ของตน การติดต่อสัมพันธ์ต่าง ๆ การบริหารจัดการภายใน รวมถึงการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม
อ านาจของกฎหมาย 

(ค) รัฐบาลแห่งชาติมีอ านาจก ากับดูแลหรืออาจแทรกแซง (intervene) การ
บริหารจัดการภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

(ง) ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบและการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ซึ่งตั้งอยู่ภายใต้หลักการปกครองตนเองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (Principle of local autonomy) 

(๒) ความสัมพันธ์ทางการเงิน (Financial Relations) ในประเด็นมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอว่า เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบและภารกิจเป็นจ านวน
มาก แต่ยังไม่มีความสามารถหรือพ้ืนฐานทางการเงินที่เพียงพอ  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวนมากจึงมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทางการเงิน รัฐบาลแห่งชาติจึงได้ให้การสนับสนุนใน
ลักษณะภาษีจัดสรรแก่ท้องถิ่น (local allocation tax) ซึ่งมีทั้งที่เป็นการสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นการทั่ วไปและการสนับสนุนในกลุ่ม พ้ืนที่ โดยมี เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ 
โดยเฉพาะเจาะจง 

แหล่งเงินของภาษีจัดสรรแก่ท้องถิ่น (local allocation tax) นั้น แบ่งเป็นจ านวน
เงินร้อยละ ๓๓.๑ ของภาษีเงินได้และภาษีนิติบุคคล (income tax and corporate tax) จ านวนเงิน
ร้อยละ ๕๐  ของภาษี สุ รา (liquor tax) จ าน วน เงิน ร้อยละ ๑๙ .๕  ของภาษี การบริ โภ ค 
(consumption tax) และเงินทั้งหมดของภาษีบริษัทในท้องถิ่น (local corporate tax) ซึ่งเงิน
จ านวนทั้งหมดนั้นจะถูกส่งมอบผ่านกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (Ministry of Internal 
Affairs and  Communications) ในขณะที่ เงินสนับสนุนส าหรับกลุ่มพ้ืนที่ โดยมีเป้าหมายหรือ
วัตถปุระสงค์โดยเฉพาะเจาะจง (Categorical (or semi-block) grants for specific purposes) นั้น 
จะถูกส่งมอบผ่านแต่ละกระทรวงเพ่ือด าเนินโครงการต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ 

(๓) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร (Personnel Relations) จะมีกรณีทีเ่จ้าหน้าที่รัฐ
หลายคนถูกส่งจากรัฐบาลแห่งชาติไปปฏิบัติงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโดยปกติแล้ว
บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะได้รับมอบหมายให้อยู่ในต าแหน่งที่ส าคัญ เมื่อได้ปฏิบัติงานที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จะกลับไปปฏิบัติงานที่หน่วยงาน
ส่วนกลาง ในขณะที่เจ้าหน้าที่บางคนอาจอยู่ปฏิบัติงานต่อไปและได้รับการแต่งตั้งในด ารงต าแหน่งที่
สูงขึ้น  นอกจากนี้ ในบางกรณีหน่วยงานของรัฐของส่วนก็มีการรับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปปฏิบัติงานด้วย 

(๔) การวินิจฉัยชี้ขาดหน้าที่และอ านาจระหว่างรัฐบาลแห่งชาติกับองค์กรปกครอง
ส่วนถิ่น ได้มีการตั้งคณะกรรมการชี้ขาดหน้าที่และอ านาจระหว่างรัฐบาลแห่งชาติกับองค์กรปกครอง
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ส่ ว น ถิ่ น  (The National and Local Government Dispute Resolution Committee)  ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก เพ่ือให้เกิดความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 

(๕) การจัดสรรบทบาท หน้าที่และอ านาจระหว่างรัฐบาลแห่งชาติ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล สามารถอธิบายตามตาราง
ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

 
 รัฐบาลระดับชาติ องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัด 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ระดับ

เทศบาล 
งานด้านความม่ันคง

ปลอดภัย 
(Security) 

กระบวนการยุติธรรม, 
ความสัมพันธ์ทางทูต,  
การจัดการภัยพิบัติ  

ต ารวจ, 
การจัดการภัยพบิัติ 

การจัดการภัยพิบัติ,  
การจัดการปัญหาไฟไหม้ 

งานด้านการใช้ชีวิต
และสิ่งแวดล้อม  

(Life Environment) 

การรักษาสิ่งแวดล้อมของ
ชาติ  

การป้องกันมลพิษ,  
การจัดการขยะทาง
อุตสาหกรรม 

งานทะเบียนส ามะโนครัว, 
การบริการน้ าประปา,  
การจัดการภัยพิบัติ,  
การจัดการขยะครวัเรอืน 

งานด้านสวัสดิการ
และสาธารณสุข 
(Welfare and 

Health) 

หลักประกันสุขภาพ,  
ระบบบ านาญ, 
ใบอนุญาตทางการแพทย์ 
 

สวัสดิการเด็ก,  
การให้ความช่วยเหลือ
สาธารณะ (Public 
Assistance),  
บริการสุขภาพประจ า
ท้องถิ่น (Local Health  
Service),  
การบริหารโรงพยาบาล,  
ใบอนุญาตทาง 
เภสัชกรรม 

สวัสดิการผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และเด็กนักเรียน,  
การให้ความช่วยเหลือ
สาธารณะ (Public 
Assistance),  
หลักประกันสุขภาพ,  
ระบบบ านาญ,  
บริการสุขภาพประจ า
ท้องถิ่น (Local Health 
Service) 

งานด้านการศึกษา 
(Education) 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ, 
ใบอนุญาตจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน, 
งานเอกสารประกอบการ
สอนส าหรับการศึกษา 
ภาคบังคับ 

ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
เอกชน, 
การบริหารโรงเรียน
มัธยมประจ าจังหวัด 

การบริหารโรงเรียน
อนุบาลและประถม 
ของรัฐ 

งานด้าน 
การอุตสาหกรรม 
และการจ้างงาน 

(Industry, 
Employment, 

นโยบายทางเศรษฐกจิและ
การเงนิ, 

งานศุลกากร, การค้า, 
นโยบายอุตสาหกรรม,  

การบริการด้าน 

การจัดการอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (SMEs),  
การพัฒนาเขตการ
ด าเนินธุรกิจภายในพ้ืนที่
เมืองชั้นใน,  

การจัดการอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (SMEs),  
การพัฒนาเขตการด าเนิน
ธุรกิจภายในพ้ืนที่ 
เมืองชั้นใน,  
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 รัฐบาลระดับชาติ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นระดับ

จังหวัด 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ระดับ

เทศบาล 
Labour) การจ้างงาน,  

มาตรฐานวิชาชีพ,  
การพัฒนาอาชีพ 

การบริการด้าน 
การจ้างงาน,  
การพัฒนาอาชีพ 

การบริการด้าน 
การจา้งงาน 

งานด้านการก่อสร้าง
และงานโครงสร้าง

พื้นฐาน 
(Construction of 
Infrastructure) 

การจัดการถนนของ
ประเทศ (เฉพาะส่วน 
ที่ก าหนด),  
การจัดการแม่น้ าชั้นหนึ่ง 
(First Grade River) 

การจัดการถนนของ
ประเทศ ถนนจังหวัด 
และแม่น้ าชั้นหนึ่ง 
(เฉพาะส่วนที่ก าหนด),  
การจัดการแมน่้ าชั้นหนึ่ง 
(Second Grade 
River),  
ระบบบ าบัดน้ าเสียใน
ภูมิภาค, 
การวางผังเมือง,  
การรับรองอาคาร 

การจัดการถนนของ
เทศบาลและแม่น้ า 
ขนาดเล็ก,  
การวางผังเมือง,  
ระบบบ าบัดน้ าเสีย
สาธารณะ,  
การรับรองอาคาร 

งานเกษตรกรรม  
ป่าไม้  

และการประมง 
(Agriculture, 
Forestry and 

Fisheries) 

การจัดการด้านอาหาร,  
การฟ้ืนฟูที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม,  
การอนุญาตให้
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม, 
การก าหนดป่าสงวน
แห่งชาติที่ได้รับการ
คุ้มครอง 

การส่งเสริมการผลิต, 
การฟ้ืนฟูที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมของจังหวัด, 
การอนุญาตให้
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดนิ
เพ่ือเกษตรกรรมและ 
ป่าไมท้ี่เป็นของจังหวัด,  
การก าหนดป่าสงวน
แห่งชาติที่ได้รับการ
คุ้มครอง 

การส่งเสริมการผลิต, 
การร่วมมือเพ่ือฟ้ืนฟูที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม, 
คณะกรรมการเกษตร 
และป่าไมท้ี่เทศบาลเป็น
เจ้าของ 

งานที่ดิน การขนส่ง 
และการสื่อสาร 

(National Land,  
Transport and  

Communications) 

การพัฒนาทรัพยากรน้ า, 
นโยบายการขนส่ง, 
การจัดการด้านข้อมูล 
โทรคมนาคม และ
วิทยุกระจายเสียง 

การจัดการด้านข้อมูล
ข่าวสารในพื้นท่ี 

การจัดการด้านข้อมลู
ข่าวสารในพื้นท่ี 
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ระบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ การบริหารงานบุคคล และวินัย (Civil Service System 
and Personnel Management and Service Discipline)  

๑. ระบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Public Servants) 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศญี่ปุ่นสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ประเภท ดังต่อไปนี ้
(๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลแห่งชาติ สามารถแบ่งย่อยได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่  

๑. เจ้าหน้าที่ภารกิจพิเศษ (Special Service) เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ซึ่งเข้าด ารงต าแหน่งจากการเลือกตั้ง ผู้ พิพากษา กองก าลังป้องกันตนเอง ฯลฯ  และ  
๒. เจ้าหน้าที่ภารกิจงานประจ าหรือภารกิจทั่วไป (Regular Service) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืน
นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ภารกิจพิเศษ  ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ของรัฐของรัฐบาลแห่งชาติมากกว่า 
๒๘๗,๐๐๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๒๐) 

(๒) เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถแบ่งย่อยได้เป็น ๒ ประเภท 
ได้แก่ ๑. เจ้าหน้าที่ภารกิจพิเศษและภารกิจงานประจ าหรือภารกจิทั่วไปเช่นเดียวกัน  ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
มีเจ้าหน้าที่ของรัฐของรัฐบาลแห่งชาติมากกว่า ๒,๗๔๑,๐๐๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่  ๑ เมษายน  
ค.ศ. ๒๐๑๙) โดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าทีใ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จ านวน ๑,๓๙๑,๐๐๐ 
คน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระดับเทศบาล จ านวน ๑,๓๕๐,๐๐๐ คน 

กฎหมายที่ ใช้บั งคับส าหรับข้าราชการประเภทต่าง ๆ  จะแตกต่างกัน โดย
พระราชบัญญัติการบริการสาธารณะแห่งชาติ (National Public Service Act) จะใช้บังคับกับ
ภารกิจงานประจ าหรือภารกิจทั่วไป (Regular Service) ซึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วไปเป็นหลัก  
ส่วนพระราชบัญญัติการบริการสาธารณะส่วนท้องถิ่น (Local Public Service Act) ก็จะใช้บังคับ
ภารกิจงานประจ าหรือภารกิจทั่วไป (Regular Service) ซ่ึงได้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกัน ตัวอย่างที่ส าคัญ เช่น ระบบคัดเลือกข้าราชการภารกิจงานประจ าหรือภารกิจ
ทั่วไปจะแตกต่างจากข้าราชการภารกิจพิเศษ หรือกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับกิจกรรม 
ทางการเมืองและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของข้าราชการภารกิจงานประจ าหรือภารกิจทั่วไปก็จะแตกต่าง 
ไปจากกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของข้าราชการภารกิจพิเศษเช่นเดียวกัน 

๒. ระบบบริหารงานบุคคล (Personnel Management) 
มีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การสรรหาหรือบรรจุเข้าท างาน จะใช้ระบบการบริหารงานบุคคลตามระดับ

สมรรถนะหรือคุณภาพ (Merit-based personnel management) ของเจ้าหน้าที่รัฐในภารกิจงาน
ประจ า โดยมีสาระส าคัญ คือ 

(ก) เจ้าหน้าที่รัฐในภารกิจงานประจ าส่วนใหญ่จะถูกบรรจุเข้ารับต าแหน่งทันที
หลังจากส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ฯลฯ) 

(ข) ระบบการคัดเลือกโดยการสอบ (ข้อสอบ สนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์) จะถูก
น ามาใช้ส าหรับการบรรจุเข้ารับต าแหน่งด้วย นอกเหนือจากระบบตาม (ก) 

(ค) มีการจัดตั้ งส านั กงานบุ คลากรแห่ งชาติ  (The National Personnel 
Authority (NPA)) เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงานบุคคลภาครัฐ โดยเป็นหน่วยงาน 
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ที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลางทางการเมือง และมีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบ
เรื่องต่าง ๆ ด้วย 

(ง) กระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งมีอ านาจแต่งตั้งโดยการคัดเลือกและ
บรรจุบุคคลตามค าแนะน าของส านักงานบุคลากรแห่งชาติ 

นอกจากนี้ ยังมีการสรรหาหรือบรรจุเข้าท างานในระดับ mid-career ส าหรับบุคคล
ที่มีประสบการณ์ด้วย และส าหรับงานหรือต าแหน่งเฉพาะก็สามารถมีการแต่งตั้งและจ้างงานที่มีก าหนด
ระยะเวลาได ้

ส่วนประเด็นแรงจูงใจให้บุคคลเข้ามาสมัครงานภาครัฐ มีดังต่อไปนี้ 
(ก) เจ้าหน้าที่ซึ่งถูกบรรจุโดยผลการสอบในระดับที่หนึ่งจะสามารถคาดหมายได้ว่า 

จะได้รับการเลื่อนต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าทีร่ะดับสูงหรือผู้บริหารในอนาคต 
(ข) เหตุผลหลักและแรงจูงใจของผู้จะเข้ามาท างานภาครัฐ 

๑) มีใจรักในการบริการสาธารณะ สาธารณประโยชน์ และความยุติธรรม 
ทางสังคม 

๒) ประสงค์จะท างานเพ่ือส่วนรวม (ประเทศ สังคม และประชาชน) 
๓) มีความสนใจในการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
๔) การได้รับโอกาสต่าง ๆ ที่หาไม่ได้จากการท างานที่อ่ืน 
๕) ศักดิ์ศรแีละความเคารพจากสังคม 
๖) มีการเลื่อนต าแหน่งค่อนข้างเร็ว 
๗) การปฏิบัติที่เป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล 

(๒) การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง และการลดต าแหน่ง มีสาระส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) แต่ละกระทรวงหรือหน่วยงานมีอ านาจแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนต าแหน่ง และ
ลดต าแหน่งบุคลากรภายในของตน 

(ข) การโยกย้ายต าแหน่งถือเป็นเรื่องปกติในกระทรวงและหน่วยงานส่วนใหญ่
ของประเทศญี่ปุ่น 

(ค) การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง (รองอธิบดีหรือรองผู้อ านวยการส านักงาน 
ขึ้นไป) ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักบุคลากรคณะรัฐมนตรี  (Cabinet Personnel Bureau) 
และมีมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ง) รูปแบบของเส้นทางอาชีพ  (Career Path) อาจพิจารณาแบ่ งได้ เป็น 
หลายรูปแบบ ได้แก่ ๑. เส้นทางสู่การเป็นผู้มีความสามารถทั่วไป (generalist) ๒. เส้นทางสู่การเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (specialist) ๓. เส้นทางสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง (senior executive)  
๔. เส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการระดับกลาง (middle manager) และ ๕. เส้นทางสู่การเป็นผู้ช่วย 
(assistant) ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐแต่ละคนสามารถเลือกแนวทางการประกอบอาชีพ 

(จ) การจัดการบุคลากรส าหรับผู้มีคุณสมบัติจะเป้นผู้บริหาร จะสามารถประเมิน
ได้จากต าแหน่งและการมอบหมายงาน 



๑๕ 
 

(ฉ) แม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ถูกบรรจุโดยผลการสอบในระดับที่หนึ่งก็ต้องเริ่มต้นอาชีพ
จากต าแหน่งล่างสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีประสบการณ์ในการท างานและสังเกตคนและ 
การท างานขององค์กรจากการท างานในระดับล่างสุด 

(ช) เจ้าหน้าที่ที่ถูกคาดหมายให้เป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้น าองค์กรในอนาคต
จะได้รับมอบหมายงานจากกรมหรือส านักงานหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เป็นปกติในทุก ๆ หนึ่งหรือสองปี 
เพ่ือให้มีประสบการณ์หลากหลายและช่วยสั่งสมความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 

(ซ) ตัวอย่างเส้นทางอาชีพ เป็นไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
๑) เจ้าหน้าที่ระดับเล็ก (Junior Staff) → (หัวหน้าส่วน (Section Chief)) 

→ หัวหน้าส่วนประสานงาน → (ต่อ) 
๒) ผู้ ช่วยและรองผู้ อ านวยการกอง  (Assistant and Deputy Division 

Director) → รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนนโยบายและ/หรือประสานงาน → (ต่อ) 
๓) ผู้อ านวยการกอง (ผู้อ านวยการระดับเล็ก) →  ผู้อ านวยการกอง

ประสานงาน (ผู้อ านวยการกองอาวุโส) ของกรมหรือส านักงาน → (ต่อ) 
๔) ผู้อ านวยการกองในส านักเลขาธิการรัฐมนตรี (การประสานงานระดับ 

กระทรวง) → (ตอ่) 
๕) รองผู้อ านวยการส านักงานหรือรองอธิบดีกรมหรือที่ปรึกษา → (ต่อ) 
๖) ผู้อ านวยการส านักงานหรืออธิบดีกรม → (ต่อ) 
๗) ผู้ช่วยรัฐมนตรีหรือหัวหน้าหน่วยงาน (Vice Minister or Director-

General of Agency) 
๘) ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายอ านวยการ (Administrative Vice Minister) 

๓. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) 
มีอยู่หลายรูปแบบ ได้แก่ ๑. การฝึกอบรมในและนอกงานที่ปฏิบัติ ๒. การฝึกอบรม

ภาคบังคับและการฝึกอบรมทางเลือก ๓. การฝึกอบรมโดยแต่ละกระทรวงหรือหน่วยงาน และ ๔. การ
ฝึกอบรมโดยส านักงานบุคลากรแห่งชาติ (The National Personnel Authority (NPA)) และองค์กร
บริหารงานบุคคลกลางอื่น ๆ 

๔. การประเมินบุคลากร (Personnel Evaluation (Appraisal)) 
แบ่งเป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑. การประเมินสมรรถนะ (competency evaluation) 

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance evaluation) และ ๓. ความคิดเห็นและชื่อเสียงใน
ที่ท างานและจากผู้ที่เกี่ยวข้องซ่ึงจะน ามาพิจารณาด้วย 

๕. การเกษียณอาย ุ(Retirement) 
ข้าราชการโดยทั่วไปจะเกษียณอายุราชการในปีที่มีอายุครบ ๖๐ ปี แต่ในขณะนี้อยู่

ระหว่างการพิจารณาเพ่ิมเกณฑ์อายุส าหรับการเกษียณอายุราชการดังกล่าว ส่วนข้าราชการบาง
ต าแหน่ง เช่น ผู้ช่วยรัฐมนตรี (vice minister) นักการทูต (diplomats) หรือผู้พิพากษา จะมีเกณฑ์
อายุเกษียณราชการที่สูงกว่าข้าราชการทั่วไป  นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังมีโครงการเกษียณอายุก่อนเกณฑ์
โดยสมัครใจด้วย (voluntary retirement) 
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๖. ค่าตอบแทน (Remuneration) 
เงนิเดือนและก าหนดการจ่ายเงินเดือนจะเป็นตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีระบบการ

ให้ เงินโบนัสแก่ราชการด้วย   ทั้ งนี้  ส านักงานบุคลากรแห่งชาติ  (The National Personnel 
Authority (NPA)) จะจัดท าผลการส ารวจประจ าปีเกี่ยวกับระดับค่าตอบแทนในภาคเอกชนและ
เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนในภาครัฐให้มีระดับค่าตอบแทนเทียบเท่า
กับภาคเอกชน 

๗. วินัยข้าราชการ (Service Discipline) 
ข้าราชการญี่ปุ่นมีวินัยที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ 
(๒) การปฏิบัติหน้าทีใ่นฐานะเป็นผู้ดูแลรับใช้ชุมชน 
(๓) การมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
(๔) ข้อห้ามและข้อบังคับอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการนัดหยุดงาน การก่อวินาศกรรม และ 

การด าเนินการในข้อพิพาททางแรงงาน 
(๕) การห้ามกระท าการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อบริการสาธารณะ 
(๖) การมีหน้าทีใ่นการเก็บความลับของราชการ แม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้ว 
(๗) การมีหน้าทีท่ี่จะอุทิศเวลาการท างานทั้งหมดเพ่ือการบริการสาธารณะ 
(๘) การมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองและความสัมพันธ์กับองค์กร

ทางการเมือง 
(๙) การแยกตัวหรือไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนและข้อจ ากัดในการท าธุรกิจและ

หน้าที่อ่ืนที่ไม่ใช่บริการสาธารณะ 
๘. การด าเนินการทางวินัย (Disciplinary Action) 
ข้าราชการญี่ปุ่นที่ฝ่าฝืนวินัยจะถูกด าเนินการทางวินัย ซึ่งมีโทศทางวินัยตามล าดับ

จากขั้นรุนแรงที่สุดไปจนถึงข้ันต่ า ดังต่อไปนี้ 
(๑) การเลิกจ้าง (dismissal) ซึ่งก็คือไล่ออกโดยไม่มีการจ่ายเงินบ านาญ 
(๒) การพักการปฏิบัติหน้าที่หรือพักราชการ (suspension from duty) ซึ่งอาจมี

ก าหนดระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน ๑ ปี โดยไม่มีการจ่ายเงินเดือน 
(๓) การลดเงินเดือน (reduction in pay) ซึ่งอาจมีก าหนดสูงสุดไม่เกินหนึ่งในห้า 

ของเงินเดือนที่ได้รับ และมีก าหนดระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน ๑ ปี 
(๔) การต าหนิหรือตักเตือน (reprimand) 
๙. จริยธรรมข้าราชการ (Ethics) 
จริยธรรมข้าราชการไดก้ าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจริยธรรมในการบริการสาธารณะ

แห่งชาติ (National Public Service Ethics Act) ซึ่งจะมีการก าหนดข้อห้ามการกระท าบางประการ
กับบุคคลหรือหน่วยงานโดยมีผลประโยชน์ เช่น การรับเงิน สินค้า หรือบริการ การรับหุ้นก่อนออก 
สู่ตลาด การรับการอ านวยความสะดวกหรือการต้อนรับพิเศษ การไปท่องเที่ยว ตีกอล์ฟ ฯลฯ  อนึ่ง 
การกระท าที่เป็นที่ยอมรับโดยความเห็นร่วมกันทางสังคม (มาตรฐานที่ยอมรับทางสังคม) เป็น
ข้อยกเว้นส าหรับข้อห้ามข้างต้น 

กฎหมายยังก าหนดกระบวนการให้ข้าราชการต้องด าเนินการเมื่อมีเหตุดังกล่าว
เกิดขึ้นด้วย เช่น การบังคับให้ต้องรายงานแก่เจ้าหน้าที่ที่ต าแหน่งสูงกว่าหนึ่งระดับเมื่อได้รับของขวัญ 
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หรือการบังคับให้ผู้บริหารระดับสูง (รองผู้อ านวยการส านักขึ้นไป) รายงานเกี่ยวกับรายได้และ 
การแลกเปลี่ยนหุ้น 

นอกจากนี้  ยั งมีกระบวนการต่ าง ๆ  ที่ เกี่ ยวข้อง เช่น  การ ก ากับดูแลโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการบริการสาธารณะแห่งชาติ (National Public Service Ethics Board) 
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ก ากับดูแลจริยธรรม (ethics supervisory officer) ในแต่ละกระทรวง การ
รายงานต่อไดเอท และการด าเนินการทางวินัยต่อการกระท าท่ีละเมิดพระราชบัญญัติดังกล่าว 

ความสัมพั นธ์ ระหว่างฝ่ ายบริหารกับประชาชน (Relationship between 
Government and People)  

๑. บทบาทของประชาชนกับความสัมพันธ์กับภาครัฐในมุมมองต่าง ๆ 
เมื่อพิจารณาบทบาทของประชาชนกับความสัมพันธ์กับภาครัฐแล้ว อาจอธิบาย

รูปแบบความสัมพันธ์ได้เป็น ๓ รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประชาชนในฐานะพลเมืองของรัฐ ซึ่งหมายความรวมถึงการเป็นเจ้าของฝ่าย

บริหาร (owner of the government) เนื่องจากที่มาของฝ่ายบริหารย่อมมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน 

(๒) ประชาชนในฐานะลูกค้าหรือผู้บริโภค (customer) ของรัฐ เนื่องจากเป็นผู้ได้รับ
ผลหรือบริโภคผลผลิตและบริการต่าง ๆ ที่รัฐจัดท าหรือจัดสรรให้ 

(๓) ประชาชนในฐานะผู้ร่วมงานกับรัฐ (partner) ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนและ
พัฒนาประเทศ 

๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน 
แบ่งเป็น ๒ เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
(๑ ) การมีส่ วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง (Political Process) ซึ่ งมี

กระบวนการที่ส าคัญ ดังต่อไปนี ้
(ก) การเลือกตั้งในฐานะผู้สมัคร สมาชิกของพรรคการเมือง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(ข) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสภาไดเอท ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรหรือพลเมืองของรัฐ ซึ่งอาจปรากฏในรูปแบบกิจกรรมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการใน
ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การท าค าร้อง ค าขอ หรือข้อเสนอต่าง ๆ หรือการกล่าวแสดงความ
คิดเห็นการท าประชาพิจารณ์ (public hearing) ของคณะกรรมาธิการของรัฐสภา 

(ค) การมีส่วนร่วมอ่ืน ๆ เช่น การติดต่อของเจ้าของธุรกิจ อาจารย์มหาวิทยาลัย 
และผูน้ าภาคประชาสังคม กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง 

(๒ ) การมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน  (Administrative 
Process) ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในประเด็นเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย การด าเนินการ และการ
ประเมินต่าง ๆ มีกระบวนการที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(ก) การแลกเปลี่ยนความเห็นกันระหว่างระหว่างรัฐบาลและประชาชน 
(ข) การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การด าเนินการ และการประเมินผล 
(ค) ระบบและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย การน าไป

ปฏิบัติ และการประเมินผล 
 



๑๘ 
 

๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการบริหารขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

การปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ ปุ่ นตั้ งอยู่บนหลักการความเป็น อิสระและ
ความสามารถในการปกครองตัวเองของท้องถิ่น ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงให้ความส าคัญกับ
สิทธิของประชาชนในพ้ืนที่ โดยให้มีประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ผ่านกระบวนการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี 
และอ่ืน ๆ และสภาท้องถิ่น 

(๒) ค าร้องขอให้ยุบสภา 
(๓) ค าร้องขอถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๔) ค าร้องขอถอดถอนผู้บริหารระดับสูง (ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี) 
(๕) ค ารอ้งขอให้ออก แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายล าดับรอง (ข้อบัญญัติท้องถิน่) 
(๖) ค าร้องขอตรวจสอบกิจกรรมของฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๗) ค าร้องโดยผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่เพ่ือให้มีการตรวจสอบและด าเนินคดี 
(๘) การจัดท าประชามติ (referenda) เกี่ยวกับกฎหมายการปกครองตนเองของ

ท้องถิน่ 
(๙) การลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาท้องถิ่น  

ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ ๓๐ ปีขึ้นไปส าหรับการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ 
๒๕ ปีขึ้นไปส าหรับการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี 

๔. ตัวอย่างกฎหมายปกครองพ้ืนฐานที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหาร
กับประชาชน 

ในระบบกฎหมายมีญี่ปุ่นมีกฎหมายหลายฉบับที่ก าหนดเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างฝ่ายบริหารกับประชาชน ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

(๑) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาทางปกครอง (Administrative Procedure Act) 
(๒) พระราชบัญญัติเสรีภาพทางข้อมูลข่าวสาร (Freedom of Information Act 

(FOIA)) ซึ่งเป็นกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรฝ่าย
ปกครอง 

(๓) พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครอง
ข อ งอ งค์ ก ร ฝ่ า ย ป ก ค ร อ ง  (Act on the Protection of Personal Information held by 
Administrative Organs) 

(๔) พระราชบัญญัติคณะที่ปรึกษาการบริหารราชการแผ่นดิน (Administrative 
Counselors Act)  

(๕ ) พระราชบัญญัติการตรวจสอบข้อเรียกร้องทางปกครอง (Administrative 
Complaint Review Act) 

(๖ ) พระราชบัญ ญั ติการด าเนิ นคดีต่ อฝ่ ายปกครอง (Administrative Case 
Litigation Act)  

(๗) พระราชบัญญัติการชดเชยของรัฐ (State Redress Act)  
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(๘) พระราชบัญญัติจริยธรรมลูกจ้างของฝ่ายบริหาร (National Government 
Employees Ethics Act)  

หน่วยงานหลักของรัฐที่ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(Major Public Organizations for Science, Technology and Innovation) 

การบริหารจัดการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถแบ่งได้
เป็น ๒ ช่วงใหญ่ ๆ โดยใช้ปี ค.ศ. ๒๐๐๑ ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรฝ่ายบริหาร
ขนาดใหญ่ (National Government Reshuffling) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซ่ึงมีสาระส าคัญของ
แต่ละช่วงเวลาดังต่อไปนี้ 

(๑) ก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรฝ่ายบริหารขนาดใหญ่ (National 
Government Reshuffling) และการปฏิรูปด้านอ่ืน ๆ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๑ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ 

(ก) คณะกรรมการที่ตั้งโดยรัฐบาล ได้แก่  
๑) สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Council) 

ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องและหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจรับผิดชอบส่งเสริมนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ยกเว้นด้าน
มนุษยศาสตร์) ของรัฐบาลโดยรวม  

๒) หน่วยงานที่ปรึกษาของแต่ละกระทรวง ซึ่งส่วนใหญ่มักมีการจัดตั้งขึ้นเป็น 
การภายในของแต่ละกระทรวงเอง 

(ข) กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ 
๑) ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Science and Technology 

Agency) เป็นหน่วยงานสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Office) บังคับบัญชาโดย
รั ฐ ม น ต รี  (Minister of State for Science and Technology Policy) มี ห น้ าที่ แ ล ะอ าน าจ
รับผิดชอบการวางแผนและประสานงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรับผิดชอบโครงการ
วิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ เช่น การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์และการพัฒนาอวกาศ 

๒) กระทรวงศึกษาธิการ โดยในขณะนั้นมหาวิทยาลัยแห่งชาติต่าง ๆ ยังเป็น
ส่วนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการและขึ้นตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการ 

๓) กระทรวงอ่ืน ๆ ที่มีห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันวิจัย และสถาบันวิจัยนโยบายอยู่เป็นของตนเอง 

(๒) หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรฝ่ายบริหารขนาดใหญ่ (National 
Government Reshuffling) และการปฏิรูปด้านอื่น ๆ ปี ค.ศ. ๒๐๐๑ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

(ก) คณะกรรมการที่ตั้งโดยรัฐบาล คือ สภานโยบายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Council for Science and Technology Policy) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในส านักคณะรัฐมนตรีที่
จัดตั้งขึ้นใหม่ (Cabinet Office) โดยมีบทบาท หน้าที่และอ านาจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทั้งยังต้อง
รับผิดชอบแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะกลางเพ่ิมขึ้นด้วย ในเวลาต่อมาหน่วยงานนี้ได้
เปลี่ยนเป็น “สภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” (Council for Science, Technology 
and Innovation) 
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(ข) ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม (Science and Technology 
Agency) และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ถูกรวมกันเป็นกระทรวงเดียวเพ่ือให้มีหน้าที่และอ านาจ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

(ค) ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยที่กระจัด
กระจายอยู่ตามกระทรวงต่าง ๆ ได้ถูกน ามารวมกันและจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน (Incorporated 
Administrative Agency)  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติก็แยกจากกระทรวงศึกษาธิการและ
เปลี่ยนเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 

ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการเปลี่ ยนแปลงที่คล้ายกัน 
ตัวอย่างเช่น ห้องปฏิบัติการเกษตรและอุตสาหกรรมของจังหวัด (prefectural agricultural and 
industrial laboratories) ถูกแยกออกจากกัน หรือห้องปฏิบัติการอนามัยหรือสาธารณสุข (Hygienic 
or public health laboratory) ยังคงถูกจัดตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลท้องถ่ิน 
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หัวข้อที่ ๒ 
นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย๑ี 

    
 

๑. ขอบเขตและจ ากัดความ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  B.A.Lundvall & S.Borras ได้ ให้ ขอบ เขตและความสั ม พั น ธ์ ข อ ง น โยบ าย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไว้ในหนังสือ “Handbook of Innovation Policy”๒ ไว้ดังนี้ 
  ๑.๑ นโยบายวิทยาศาสตร์ (Science policy) มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ โดยสนับสนุนด้วยกลไกและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การมอบทุนวิจัย การส่งเสริม
สถาบันวิจัย เช่น สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัย การมอบแรงจูงใจด้านภาษีแก่บริษัท 
ต่าง ๆ การส่งเสริมและรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
  ๑.๒ นโยบายเทคโนโลยี (Technology policy) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ (Commercialization) โดยสนับสนุนด้วยกลไก 
และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การสงเคราะห์ภาคส่วนยุทธศาสตร์ การบูรณาการ 
และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ การฝึกอบรมแรงงานและการพัฒนาทักษะทางเทคนิค  
การพยากรณ์ เทคโนโลยี การสร้างมาตรฐาน และกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices and benchmarking) 
  ๑ .๓  น โยบายน วัตกรรม  ( Innovation policy) มี วั ต ถุป ระส งค์ เ พ่ื อส ร้ า ง 
ประสิทธิภาพเชิงนวัตกรรม ด้วยกลไกและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การพัฒนาทักษะและความสามารถ 
ในการเรียนรู้ผ่านระบบการศึกษาและการฝึกอบรมแรงงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพและการเรียนรู้ 
ขององค์กร การสร้างมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน ISO การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูล 
กฎระเบียบเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบทางจริยธรรม กฎหมายบริษัท กฎหมาย 
การแข่งขันทางการค้า การคุ้มครองผู้บริโภค 

๒. ประวัติการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศญี่ปุ่น 
  ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศญี่ปุ่น อาจแบ่ง
ช่วงเวลาการปรับเปลี่ยนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือรองรับปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้เป็น ๓ ยุค ดังนี้ 
 
 
 
                                                           

๑ Science Technology Laws and Policies  โ ด ย  Professor Tateo Arimoto 
บรรยายวันจันทร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. 

จัดท าโดยนางสาวสิริกาญจน์ สุวรรณจริตกุล นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ 
ฝ่ายกฎหมายเทคโนโลยีและการพลังงาน กองกฎหมายเทคโนโลยีและการคมนาคม และนางสาว 
ณธรา บ๊อตฐ์ นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ ฝ่ายกฎหมายการเงิน กองกฎหมายการเงินการคลัง 
  ๒ B.A.Lundvall & S.Borras, “Handbook of Innovation Policy”, Oxford University 
Book, p.615. 
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  ๒.๑ ยุคเปิดประเทศ (ปี ค.ศ. ๑๘๕๐ ถึง ค.ศ. ๑๙๐๕) 
  ในระหว่างปี ค.ศ. ๑๖๓๙ - ค.ศ. ๑๘๕๔ ประเทศญี่ปุ่นมีนโยบายปิดประเทศ๓  
ปฏิเสธการคบค้ากับชาวต่างชาติ เพ่ือความมั่นคงของประเทศ แต่จากสงครามฝิ่น (opium war)  
ในช่วงกลางศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งเป็นยุคล่าอาณานิคมของประเทศมหาอ านาจ พลเรือจัตวาแมทธิว  
ซี. เพร์รี (Matthew C. Perry) น าเรือรบของสหรัฐอเมริกาจ านวนสี่ล า เข้ามาจอดปิดอ่าวอูรางะ 
ใกล้กับนครเอโดะ และใช้วิธีทางการทูตแบบเรือปืน (Gunboat diplomacy) เรียกร้องให้รัฐบาลโช
กุนเปิดประเทศท าการค้าขายกับสหรัฐอเมริกา ท าให้นโยบายปิดประเทศของญี่ปุ่นที่ด าเนินมากว่า  
๒๐๐ ปีสิ้นสุดลง 
  นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศญี่ปุ่นในยุคนี้ คือ  
การเปิดรับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของชาวตะวันตกเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศญี่ปุ่นให้มีความทันสมัย ก้าวหน้า เทียบเคียงกับประเทศมหาอ านาจ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือเพ่ิมรายได้ สร้างความม่ังคั่ง เพ่ิมศักยภาพทางทหารและการป้องกันประเทศ และการส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรม เช่น การรับเทคโนโลยีด้านการทอผ้าไหมจากประเทศฝรั่งเศส (Tomioka Silk 
Mill) เทคโนโลยีด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กกล้าจากประเทศเยอรมนี (Kamaishi) การสร้าง 
รางรถไฟและระบบโทรคมนาคมพ้ืนฐานจากเมืองโตเกียวไปยังเมืองโยโกฮามา โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเน้นย้ า 
ถึงความส าคัญของการรักษาอธิปไตยของประเทศโดยการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ 
ประเทศอ่ืน มีการจ้างนักวิทยาศาสตร์และที่ปรึกษาของต่างประเทศเพ่ือถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แก่ชาวญี่ปุ่น ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและ 
สภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น โดยต่อมารัฐบาลได้มีการถ่ายโอนความรู้และเทคโนโลยี 
ให้แก่บริษัทเอกชนเพื่อสร้างภาคอุตสาหกรรมให้มีความแข็งแกร่ง  
  ๒.๒ ยุคฟ้ืนฟูประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (หลังปี ค.ศ. ๑๙๔๕)  
  ประเทศญี่ปุ่นได้รับความเสียหายอย่างมากจากสงครามโลกครั้งที่สอง และเห็นว่า
สงครามครั้งนี้เป็น “การสู้รบทางวิทยาศาสตร์” (war of science) ท าให้รัฐบาลญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลง
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากการให้ความส าคัญกับวิทยาศาสตร์และการวิจัย 
ทางทหารและการป้องกันประเทศมาให้ความส าคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการฟ้ืนฟู 
ประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งการปรับเปลี่ยน
อุตสาหกรรมการเกษตรมาเป็นการผลิตสินค้าการเกษตรที่มีการเพ่ิมมูลค่าเพ่ือการส่งออก การพัฒนา
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พลังงาน วัสดุ เคมี รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ เครื่องจักร 
อิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้แนวทางการควบคุมคุณภาพ (quality control) จากประเทศตะวันตก  
และไดร้ับการสนับสนุนทางการการเงนิจากองค์การระหว่างประเทศ  
  ๒.๓ ยุคสร้างความเชื่อม่ันในวิทยาศาสตร์ (หลังปี ค.ศ. ๒๐๑๑) 
  ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ เกิดอุบัติเหตุด้านพลังงานขึ้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ 
หมายเลข I ที่ เป็นผลมาจากคลื่นสึนามิจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮะกุ  

                                                           

  ๓ การปิดประเทศของญี่ปุ่น หมายถึง การไม่ติดต่อกับต่างชาติ ในทางปฏิบัติไม่ใช่การตัดขาด
ความสัมพันธ์กับโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง แต่อนุโลมในระดับที่จ ากัดมาก กล่าวคือ ช่วงนั้นญี่ปุ่นไม่มีปฏิสัมพันธ์กับ
ประเทศอื่นนอกจากฮอลันดากับจีน โดยกระท าการผ่านเกาะเทียมในจังหวัดนะงะซะกิที่มีช่ือว่า “เดะจิมะ”  
ซึ่ งปั จจุ บั นแนวน้ าทะ เลที่ คั่ น แผ่ นดิ น นะงะซะกิ กั บ เกาะแห่ งนี้ ถู กถม เป็ นแผ่ นดิ นผื น เดี ย วกั นแล้ ว 
(https://mgronline.com/japan/detail/9610000035446) 
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และในรายงานของคณะกรรมการสอบสวนอิสระเพ่ืออุบัติเหตุนิวเคลียร์ฟุกุชิมะ (NAIIC) ระบุว่า  
“อุบัติเหตุดังกล่าวเป็นภัยพิบัติรา้ยแรงที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น ... ทีค่วรจะคาดการณ์ได้และมีมาตรการ 
เพ่ือป้องกันความเสียหาย และบุคคลที่เกี่ยวข้องควรสามารถรับมือต่อผลกระทบของอุบัติเหตุดังกล่าว 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านี้”๔ จากอุบัติเหตุดังกล่าวท าให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่น 
ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดลงอย่างมาก  
  เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ รัฐบาลญี่ ปุ่นเปลี่ยนแปลงนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้รองรับภัยพิบัติและสาธารณภัยให้ดีขึ้น พร้อมทั้งมุ่งสู่การ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหาย เช่น ในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุงการจัดการและ
การจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้ดีขึ้น การสร้างแหล่งพลังงานทดแทน การพัฒนาพลังงานจากเทคโนโลยี
ไฮโดรเจน การพัฒนาและจัดการขยะพลาสติก และมีการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และการวิจัยในด้านอ่ืน 
ๆ ควบคู่กัน เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีนาโน/ควอนตัม และให้ความส าคัญเป็นพิเศษต่อการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ (digital convergence) เช่น ปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) และการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) นอกจากนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาอ่ืน 
ๆ เช่น การระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการสร้างความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและการรักษา
สิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่ สุ ด  ซึ่ งสอดคล้องกับ เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืนของสหประชาชาติ  (Sustainable 
Development Goals –SDGs) 
 

                                                           

  ๔ ภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟูกูชิมะแห่งที่หน่ึง (https://bit.ly/2UIjDCL) 
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๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท านโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม 

  การจัดท านโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศญี่ปุ่น 
และกลไกการก ากับดูแลเพ่ือให้มีการน านโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมดังกล่าว
ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายมิติ (multi-
layered) ต้ังแต่ระดับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานและองค์กร
ผู้ด าเนินการตามนโยบาย รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย โดยกระบวนการจัดท านโยบายด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นแบบบนลงล่าง (top-down) โดยมีแผนภาพกระบวนการ
จัดท านโยบายและหน่วยงานหลักในการจัดท านโยบาย ดังต่อไปนี้ 
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  การก าหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศญี่ปุ่น  
มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๓.๑  สภาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  (Council for Science, 
Technology and Innovation, CSTI) เป็นหน่ วยงานภายใต้ การก ากับดูแลของรัฐมนตรีซึ่ ง
รับผิดชอบด้านนโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
ท าหน้าที่บูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท ากรอบนโยบายเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทั้งหมดของรัฐบาล วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
ส่งเสริมนวัตกรรม  
  ๓.๒ CSTI มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และประกอบด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
จ านวน ๙ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี 
(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: MEXT) ก ร ะ ท ร ว ง
เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry) กระทรวง
สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (Ministry of Health, Labor and Welfare) กระทรวงเกษตร 
ป่าไม้ และประมง (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) กระทรวงที่ดิน โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการขนส่ง (Ministry of Land, Infrastructure and Transport) กระทรวงกิจการ
ภายในและการสื่อสาร (Ministry of Internal Affairs and communications) กระทรวงกลาโหม 
(Ministry of Defense) กระทรวงสิ่งแวดล้อม (Ministry of Environment) และกระทรวงการ
ต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) ท าหน้าที่จัดท านโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และวางแผนงบประมาณในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน 
  ๓.๓ หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ ทั้ งจากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยวิจัย และ
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน เช่น Japan Society for the Promotion of Sciences 
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(JSPS), Japan Science and Technology Agency (JST), New Energy and Industrial 
Technology Development Organization (NEDO) และ Japan Agency for Medical Research 
and Development (AMED) 

๔. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๔.๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่ผู้ประกอบ

ธุรกิจภาคเอกชน (Act on the Promotion of Technology Transfer from Universities to Private 
Business Operators) 

๔.๒ พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติมาตรการพิเศษเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมในกิจกรรมอุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๕๔๒) (Ordinance for Enforcement of 
the Act on Special Measures Concerning Revitalization of Industry and Innovation in 
Industrial Activities (1999)) 

๔.๓ พระราชบัญญัติพ้ืนฐานว่าด้วยการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตหลัก (พ.ศ. 
๒๕๔๒) (Basic Act on the Promotion of Core Manufacturing Technology (1999)) 

๔.๔ พระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา (พ.ศ. ๒๕๔๓) (Intellectual Property 
Basic Act (2000)) 

๔.๕ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยของรัฐ (National University Corporation 
Act) 

๔.๖ พระราชบัญญัติสภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศญี่ ปุ่น  (Act on Science 
Council of Japan) 

๔.๗ พระราชบัญญัติพ้ืนฐานว่าด้วยการศึกษา (Basic Act on Education) 
๔.๘ พระราชบัญญัติพ้ืนฐานเกี่ยวกับนโยบายมหาสมุทร (พ.ศ. ๒๕๕๐) (Basic Act 

on Ocean Policy (2007)) 
๔.๙ กฎหมายพื้นฐานอวกาศ (พ.ศ. ๒๕๕๑) (Space Basic Law (2008)) 
๔.๑๐ กฎหมายพ้ืนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (พ.ศ. ๒๕๕๑) (Biodiversity 

Basic Law (2008)) 
๔.๑๑ กฎหมายพื้นฐานการประมง (พ.ศ. ๒๕๔๔) (Fisheries Basic Law (2001)) 
๔.๑๒ พระราชบัญญัติพ้ืนฐานว่าด้วยนโยบายพลังงาน (พ.ศ. ๒๕๔๕) (Basic Act 

on Energy Policy (2002)) 
๔.๑๓ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ส่ ง เส ริ ม ก า รศึ ก ษ าสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  (Act on Enhancing Motivation on Environmental 
Conservation and Promoting of Environmental Education) 

๔.๑๔ กฎหมายพื้นฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Basic Law) 
๔.๑๕ กฎหมายพ้ืนฐานรับมือสังคมสูงวัย (Aging Society Countermeasures 

Basic Law) 
๔.๑๖ กฎหมายพื้นฐานการควบคุมโรคมะเร็ง (Cancer Control Basic Law) 
๔ .๑ ๗  กฎหมาย พ้ืน ฐาน มาตรการรับมื อ โรค ไวรัสตั บ อัก เสบ  (Hepatitis 

Countermeasures Basic Law) 
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๔.๑๘ พระราชบัญญัติยุทธศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ขั้นสูง (พ.ศ. ๒๕๕๗) (Act 
to advance health and medicine strategy (2014)) 

๔.๑๙ พระราชบัญญัติพ้ืนฐานว่าด้วยการสร้างข้อมูลขั้นสูงและสังคมเครือข่าย
โทรคมนาคม (พ.ศ. ๒๕๔๓) (Basic Act on the Formation of an Advanced Information and 
Telecommunications Network Society (2000)) 

๔.๒๐ พระราชบัญญัติพ้ืนฐานความก้าวหน้าของการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Basic 
Act on the Advancement of Utilizing Geospatial Information) 

๔.๒๑ พระราชบัญญัติพ้ืนฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (พ.ศ. ๒๕๕๗) 
(The Basic Act on Cybersecurity (2014)) 

๕. แผน ๕ ปี  
  เพ่ือให้นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศสามารถ
เกิดขึ้นและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พระราชบัญญัติพ้ืนฐานว่าด้วยวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  (Basic Act on Science and Technology) จึงได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน (Science and Technology Basic Plan) ทุก ๕ ปี  ทั้งนี้ 
แผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานต้องจัดท าข้ึนโดยค าแนะน าของนายกรัฐมนตรี เพ่ือส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่น  อนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
พ้ืนฐานว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือให้ครอบคลุมถึงนวัตกรรมด้วยเป็น “พระราชบัญญัติ
พ้ืนฐานว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”  
  ในการจัดท าแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานแต่ละฉบับ ได้ก าหนด
เป้าหมายไว้ชัดเจน เช่น การขยายการอุดหนุนการวิจัยในช่วงแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น
พ้ืนฐาน ฉบับที่ ๑ การอุดหนุนการวิจัยในพื้นที่ที่ก าหนดในแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน 
ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ และในปัจจุบัน คือ แผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน ฉบับที่ ๖  
ซึ่งเป็นแผนฉบับแรกที่จัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัติพ้ืนฐานว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 
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๖. UN SDGs และแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพืน้ฐานฉบับปัจจุบัน 
  ๖.๑ UN SDGs 
  เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้รับรองวาระ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๗๓ ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลา ๑๕ ปีประกอบด้วย
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งหมด ๑๗ เป้าหมาย 
(Goals) ประกอบด้วย 
 ๑. การขจัดความยากจน 
 ๒ การยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ 
ส าหรบัทุกคนในทุกช่วงวัย 
 ๓. การสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพ 
ส าหรับทุกคนในทุกช่วงวัย 
 ๔. การสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม 
และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๕. การบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ 
สตรีและเด็กหญิง 
 ๖. การสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคน 
และมีการบริหารจดัการที่ยั่งยืน 
 ๗. การสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืน 
ในราคาที่ย่อมเยา 
 ๘. การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน  
การจ้างงานเต็มท่ี มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมส าหรับทุกคน 
 ๙. การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
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 ๑๐. การลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 ๑๑. การสร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย  
มีภูมิต้านทานและยั่งยืน 
 ๑๒. การสร้างหลักประกนัให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
 ๑๓. การเร่งรัดมาตรการเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 
 ๑๔. การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล 
อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๑๕. การปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและ 
ฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ๑๖. การส่งเสริมสั งคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  
ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 
 ๑๗. การเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วน 
ความร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  เพ่ือผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย  
ให้บรรลุผลส าเร็จ องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดท าคู่มือส าหรับเตรียมแผนงานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน  (A Guidebook for the 
Preparation of STI for SDGs Roadmaps) เพ่ือให้กรอบและค าแนะน าขั้นตอนแก่ประเทศสมาชิก
และองค์กรต่าง ๆ ในการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) มาใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งแผนงานการใช้ STI ส าหรับ SDGs ในประเทศน าร่อง เช่น ประเทศ
เอธิโอเปีย ประเทศกานา ประเทศอินเดีย ประเทศเคนยา และประเทศเซอร์เบีย  อนึ่ง ในคู่มือส าหรับ
เตรียมแผนงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ให้ค าแนะน าการประสานนโยบายการพัฒนาประเทศ นโยบาย STI และนโยบาย SDGs ผ่านกลไก 
การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการมีจัดท าแผน เช่น การใช้ STI ส าหรับ SDGs 
ในประเทศญี่ปุ่น มีหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาประเทศ แผน STI และแผน SDGs เช่น ส านัก
ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี  (President Office)  ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ว า ง แ ผ น  (Ministry of Planning) 
กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) ส านักงานสถิติ  (Statistical Office) ในการจัดท า
แผนพัฒนาประเทศ สภาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (National STI Council) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of S&T) กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of 
Industry) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of ICT) โดยความร่วมมือกับ
มห าวิท ยาลั ย  ส ถาบั น ก าร ศึ กษ า ภ าค อุตส าห กรรม  ตลอดจน ผู้ ป ระกอบ การต่ าง  ๆ  
ในการจัดท าแผน STI และกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการเกษตร กระทรวงพลังงาน และ
กระทรวงอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย SDGs รัฐบาลท้องถิ่น ตลอดจนความร่วมมือกับภาคสังคม 
และภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดท าแผน SDGs  
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  ๖.๒ แผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน ฉบับที่ ๖ 
  นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศญี่ปุ่นให้ความส าคัญแก่
เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่ งเป็น เป้ าหมาย 
ระดับโลก โดยให้มีการด าเนินนโยบายในระดับภูมิภาคผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ ในระดับชาติ 
และระดับท้องถิ่นผ่านการบูรณาการด้านการจัดสรรงบประมาณ การควบคุมดูแล การจัดเก็บภาษี  
และการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ โดยมีแผนปฏิบัติการ (action plan 2021) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก  
๔ ประการ ได้แก่ 
  (๑) การเตรียมพร้อมมาตรการเพ่ือตอบสนองต่อโรคติดต่อ ส่งเสริมให้มีการดูแล
สุขภาพถ้วนหน้า (universal healthcare)  
  (๒) การเตรียมความพร้อมเพ่ือการฟ้ืนฟูภาคธุรกิจหลังวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 
จากโรคระบาดโควิด – ๑๙ 
  (๓) การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคด้วยการสร้างเมืองอัจฉริยะ (smart cities) 
ส่งเสริมการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon 
neutrality) และการก าจัดขยะพลาสติกในทะเล ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ 
  (๔) ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ความหลากหลายของสังคม และส่งเสริม
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการของแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน  
ฉบับที่ ๖ (FY2021-2026) ซึ่งมุ่งเน้นวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ ได้แก่ ๑. สร้างสังคมที่ยั่งยืน 
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ๒. เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ความสามารถในการวิจัย และ  
๓. เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ ดีของประชาชน มีการเสริมสร้างสังคม ๕.๐๕ (society 5.0) ที่ เน้น 
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมไซเบอร์  และสังคมกายภาพ (cyber and physical 
society)  มีการใช้ AI มากขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคมส าหรับทุกคน (Inclusive 
Society)  ทั้งนี้ ในการก าหนดเป้าหมายของแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน ฉบับที่ ๖ นี้ 
ได้พิจารณาประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ การแข่งขันเพ่ือเป็นผู้น าทางเทคโนโลยี 
รวมทั้งการเติบโตอย่างรวดเร็วของ disruptive innovation ด้วย เพ่ือให้คนในสังคมสามารถได้รับ
ประโยชน์จาก Cyber Physical System และประเทศญี่ ปุ่นก้าวไปสู่การเป็น “ประเทศแห่ง
นวัตกรรม”  

 

                                                           

  ๕ มนพะงา เล็กขาว, “เปิดมุมมองระบบราชการไทยผ่านหน้าต่าง Society 5.0”, อธิบายไว้ว่า  
“สังคม ๕.๐ จะเป็นยุคของ Super Smart Society ที่โลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือนจะถูกหลอมรวมเข้า
ด้วยกัน คนเราจะอยู่ท่ามกลางการผสมผสานของโลกสองมิติ และแน่นอนว่าโลกเสมือน ทั้ง IoT, Robot, AI,  
Big Data, 3D Printing และ VR (Virtual reality) จะมีบทบาทในชีวิตของคนเรามากขึ้น เซ็นเซอร์ชนิดต่าง ๆ  
จะอยู่แวดล้อมเรา ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่วัดค่าต่าง ๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงจะถูกวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง 
เพื่อส่งการตอบสนองกลับมายังโลกแห่งความเป็นจริงผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ” (https://bit.ly/2U15QYb) 
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๗. สรุป 
  STI เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ  
ทั้งการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและอ่ืน ๆ อีกมากมาย เพราะ STI แทรกอยู่ในสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้  นอกจากนี้ STI ท าให้คนใกล้ชิดกันมากขึ้น ชุมชน ประเทศ 
ภูมิภาค หรือแม้แต่โลกสามารถสื่อสารถึงกันได้เพียงปลายนิ้ว ดังนั้น STI จึงมีประโยชน์ในการพัฒนา 
และเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมาก  อย่างไรก็ตาม STI สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ 
หรืออุปกรณ์เพ่ือละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน การสร้างและพัฒนาอาวุธ อาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง อาวุธชีวภาพ หรือสิ่งอ่ืนที่กระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนและสังคม 
ได้เช่นเดียวกัน  อีกทั้ง STI และผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก STI แม้จะพัฒนาหรือใช้เพ่ือประโยชน์ของมนุษย์  
แต่การพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จาก STI อาจเกิดผลกระทบหรือความเสียหายแก่ประชาชนหรือสังคมได้  
เช่น การลดการจ้างงาน การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือกรณีการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสี 
ที่เป็นแหล่งพลังงานนิวเคลียร์ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง 
มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ได้รับรังสีในระยะยาว  ดังนั้น การส่งเสริม STI จึงต้องควบคู่กับ 
การประเมินผลกระทบของ STI เพ่ือมีมาตรการหรือกลไกที่เหมาะสมในการส่งเสริมหรือควบคุม 
การน า STI ไปใช้ ซึ่งอาจเป็นกลไกทางเศรษฐกิจ สังคม หรือกฎหมายก็ได้ 
 

 

 

 



๓๒ 
 

หัวข้อที ่๓ 
กระบวนการทางนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี๑ 

    
 
  นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science Technology and 
Innovation หรือ STI) มีความหมายทีแ่ตกต่างกัน สรุปได้ดังนี้๒ 
  (๑) นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ (Science policy) เน้นไปที่การผลิตองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ในด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การจัดสรรเงิน
อุดหนุนจากภาครัฐ การจัดตั้งหน่วยงานวิจัยที่เป็นของรัฐหรือกึ่งรัฐ (มหาวิทยาลัย ศูนย์ปฏิบัติการ 
ศูนย์วิจัย) มาตรการสนับสนุนทางภาษี การสนับสนุนการอุดมศึกษา การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา เป็นต้น 
  (๒) นโยบายด้านเทคโนโลยี (Technology policy) เน้นไปที่การยอมรับและ
การน าองค์ความรู้ทางเทคนิคเฉพาะด้านไปใช้ในทางธุรกิจหรือการค้า โดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ 
เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง๓ การให้เงินสนับสนุนแก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย การสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการวิจัยและภาคอุตสาหกรรม การฝึกอบรมฝีมือแรงงานและพัฒนา 
ทักษะด้านเทคนิค การก าหนดมาตรฐาน การคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยี  
และการเปรียบเทียบภาคอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ  
  (๓ ) น โยบายด้ านน วัตกรรม  (Innovation policy) เน้ น ไปที่ การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการสร้างนวัตกรรมของเศรษฐกิจในภาพรวม โดยเฉพาะนวัตกรรมที่สามารถสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Transformative innovation) เช่น ในอดีต การพัฒนารถยนต์ส่วนบุคคล
ท าให้เกิดการปฏิวัติระบบการขนส่ง เป็นต้น โดยนวัตกรรมจะมิได้เน้นไปที่เทคโนโลยี แต่จะเป็นไป 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ที่น าไปใช้ (User/Society/Consumer/Market place) โดยอาศัย
เครื่องมือต่าง ๆ เช่น การพัฒนาทักษะการเรียนรู้รายบุคคล การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรู้ 
ขององค์กร การพัฒนากฎหมายด้านต่าง ๆ (เช่น สิ่งแวดล้อม ชีวจริยธรรม การแข่งขันทางการค้า  
การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น) การพัฒนาทุนทางสังคมเพ่ือพัฒนาภูมิภาค เป็นต้น   จะเห็นได้ว่า  
การก าหนดนโยบายด้านนวัตกรรมครอบคลุมขอบเขตที่กว้างกว่านโยบายด้านวิทยาศาสตร์และ

                                                           
๑ Science and Technology Policy Process โดย Professor Takayuki Hayashi  บรรยาย

วันอังคาร ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.  
จัดท าโดยนางสาวอนัญ ยศสุนทร นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ ฝ่ายกฎหมายการเมือง

การปกครอง กองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 
๒Bengt-Åke Lundvall and Susana Borràs (2016) “Science, Technology, and Innovation 

Policy” in Jan Fagerberg and David C. Mowery (eds.), The oxford Handbook of Innovation. Oxford 
University Press. 

๓การจัดซื้อจัดจ้าง (Public procurement) เป็นกลไกส าคัญในการสนับสนุนการขายสินค้า 
ของบริษัทเอกชนที่ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรม เนื่องจากในช่วงแรก สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหล่านี ้
มักมีราคาสูง ภาครัฐจึงมักเป็นผู้ริเริ่มและจัดซื้อเพื่อน ามาใช้ในภาครัฐเพื่อเป็นการเปิดตลาดในระยะแรกให้แก่สินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
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เทคโนโลยี  (นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D Policy)) ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องอาศัย 
ความร่วมมือของกระทรวงต่าง ๆ  

ในปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการก าหนดนโยบาย 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต  
โดยอาจแบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ โครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
นโยบาย กระบวนการจัดท านโยบายโดยเฉพาะการจัดท าแผนพ้ืนฐานและแผนงานระดับชาติ  
และการประเมนิผลแผนงาน STI และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

๑. โครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย 
  ในสมัยของนายกรัฐมนตรี Abe ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการก าหนดนโยบาย 
STI จากเดิมที่เป็นการเสนอจากกระทรวงต่าง ๆ ในลักษณะ “ล่างขึ้นบน” (Bottom-up) เปลี่ยนเป็น
การก าหนดนโยบายแบบ “บนลงล่าง” (Top-down) โดยได้มีการเพ่ิมบทบาทของส านักงาน
นายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Office) ส่วนกลางจะเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายของนโยบาย  
และกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการด าเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
  ต่อมา ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ได้มีการจัดตั้งสภานโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (Council for Science, Technology and Innovation หรือ CSTI) โดยได้มีการปรับปรุง
องค์ประกอบของสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม (Council for Science and Technology 
Policy หรือ CSTP) และเพ่ิมหน้าที่และอ านาจในเรื่องนวัตกรรมเพ่ือสร้างบริบทและสิ่งแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม  นอกจากนี้ ยังได้มีการก าหนดบทบาทในฐานะ “หอควบคุม” 
(control tower) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดท าและการส่งเสริมแผนพ้ืนฐาน  
(จากเดิมที่กระทรวงศึกษาธิการฯ จะเป็นผู้ยกร่างแผนพ้ืนฐานและเสนอให้สภานโยบายฯ พิจารณา) 
และการประสานงานในเรื่องงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงต่าง ๆ  
เพ่ือก าหนดล าดับความส าคัญในแต่ละปีและก าหนดแผนงานบูรณาการระหว่างกระทรวงต่าง ๆ 
(Cross-ministerial program) เช่น ImPACT SIP Moonshot program เป็นต้น 

๑.๑ สภานโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สภานโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย 

STI ของประเทศญี่ปุ่น ท าหน้าที่เป็น “หอควบคุม” (control tower) ของนโยบาย STI ระดับชาติ 
โดยมีส านักงานใหญ่ (headquarter) ก ากับดูแลนโยบายในแต่ละด้านอีกชั้นหนึ่ง เช่น ยุทธศาสตร์
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP) หรือนโยบายด้านสุขภาพ  
ด้านอวกาศ ด้านทะเล หรือด้านภูมิสารสนเทศ เป็นต้น  

กระทรวงต่าง ๆ มีหน้าที่ในการน านโยบายตามที่ CSTI ก าหนดไปปฏิบัติและให้การ
สนับสนุนผ่านหน่วยงานที่ รับผิดชอบในการให้ทุนและเงินสนับสนุน (Funding Agencies)  
แก่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติในการท าวิจัย โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ 
วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบหลัก 
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รูปที่ ๑ โครงสร้างหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย STI๔ 
 

องค์ประกอบของสภานโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นการรวม
ผู้ที่มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย  
และบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยทั้งทางวิชาการและในภาคปฏิบัติ โดยประกอบด้วยกรรมการฯ 
จ านวน ๑๕ คน ดังนี้ 

(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี 
(๒) กรรมการในส่วนของคณะรัฐมนตรี (Cabinet Members) จ านวน ๖ คน ได้แก่ 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (Chief Cabinet Secretary) รัฐมนตรีแห่งรัฐว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (Minister of State for Science and Technology Policy) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยและการสื่อสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม 
การกีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม  

(๓) กรรมการในส่วนของฝ่ายบริหาร (Executive Members) ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๗ คน จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิชาการ (เช่น สถาบันการศึกษา
นโยบายแห่งชาติ สถาบันวัสดุศาสตร์ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย เป็นต้น ) และจากภาคอุตสาหกรรม
และภาคธุรกิจ (เช่น บริษัท Fujitsu เครือ Mitsubishi Chemical และสภาหอการค้า)  

(๔) กรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น 
  องค์ประกอบที่ เน้นการผสมผสานระหว่างฝ่ายนโยบาย ฝ่ายวิชาการ และ
ภาคอุตสาหกรรม ท าให้การจัดท าแผนพ้ืนฐาน (Basic Plan) สามารถสะท้อนสิ่งที่สังคมต้องการได้ 
เช่น แผนพื้นฐานในเรื่อง Society 5.0 ก็มาจากข้อเสนอของภาคอุตสาหกรรม 

สภานโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีหน้าที่หลัก ๓ ประการ ดังนี้ 
(๑) รวบรวมข้อมูลและพิจารณานโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๒) รวบรวมข้อมูลและพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการจัดสรร

บุคลากรที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
(๓) ประเมินผลการวิจัยและพัฒนาคุณค่าของงานวิจัยระดับชาติ 
โดยสภานโยบายฯ มีคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ สนับสนุนการด าเนินงาน 

ได้แก่ คณะผู้เชี่ยวชาญด้านแผนพ้ืนฐาน คณะผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
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และนวัตกรรม คณะผู้ เชี่ยวชาญในประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คณะผู้ เชี่ยวชาญด้านชีวจริยธรรม  
และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล 

 

 
รูปที่ ๒ คณะผูเ้ชี่ยวชาญภายใต้ CSTI๕ 

 
๑.๒ แผนพื้นฐานว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ฉบับที่ ๖ 

  ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ตราพระราชบัญญัติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ค.ศ. ๒๐๒๐ (Basic Act on 
Science, Technology and Innovation) เพ่ือก าหนดให้การจัดท าแผนพ้ืนฐานครอบคลุม 
การน านวัตกรรมไปใช้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงการส่งเสริมมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
  ต่อมา CSTI ได้จัดท าแผนพื้นฐานว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ฉบับที่ ๖ ครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนดังกล่าวในเดือนมีนาคม ๒๐๒๑ 
เป้าหมายหลักของแผนพ้ืนฐานฉบับที่ ๖ คือ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง “สังคม ๕.๐” กล่าวคือ 
สังคมแห่งความยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นที่ท าให้ประชาชนมีความปลอดภัยและความมั่นคง  
และเป็นสังคมที่ปัจเจกบุคคลสามารถมีความสุขในรูปแบบของตนได้ โดยเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเป้ าหมายดังกล่าว  นโยบาย STI  
เพ่ือสนับสนุนการสร้างสังคม ๕.๐ อาจแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
  (๑) การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่น (Sustainable and 
Resilient Society) โดยการสร้างคุณค่าใหม่ผ่ านการรวมโลกอินเตอร์เน็ตและโลกกายภาพ  
การส่งเสริมความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและนวัตกรรมที่สร้างความพลิกผันเพ่ือแก้ไขปัญหา  
สร้างสังคมที่ปลอดภัย มั่นคง และยืดหยุ่น การสร้างระบบนิเวศน์ที่ เสริมสร้างความร่วมมือของ
ภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ภาคโดยเฉพาะการสร้างเมืองอัจฉริยะ การส่งเสริม 
การวิจัยและพัฒนาและการน าไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม 
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  (๒) การพัฒนาขอบเขตขององค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการท าวิจัยในฐานะที่
เป็นปัจจัยในการสร้างมูลค่า โดยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการวิจัยที่หลากหลายและมีคุณภาพ  
การสร้างระบบการวิจัยแบบใหม่ การส่งเสริมการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาและเพ่ิมบทบาทใน 
การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ 
  (๓) การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร้างสรรค์ความสุข ความเป็นอยู่
ที่ดี และตอบสนองความท้าทายของแต่ละบุคคล 
 

 
รูปที่ ๓ เค้าโครงของแผนพื้นฐานวา่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ฉบับท่ี ๖๖ 

 
  เนื่องจากแผนพ้ืนฐานเป็นแผนระยะปานกลางที่ครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี   
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การบูรณาการพัฒนานวัตกรรมรายปี  
(Annual Integrated Innovation Strategy) เพ่ือให้ เกิดความชัดเจนและเชื่อมโยงกับการจัดสรร
งบประมาณรายปีของแต่ละกระทรวง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวจัดท าโดยส านักงานคณะรัฐมนตรี 
(Cabinet Office) โดยค านึงถึงความเชื่อมโยงกับแผนพ้ืนฐานว่าด้ วยการปฏิรูปและการบริหาร
เศรษฐกิจและการคลัง และแผนปฏิบัติการว่าด้วยยุทธศาสตร์การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
  เมื่อได้มีการเห็นชอบแผนพ้ืนฐานแล้ว ก็จะได้มีการก าหนดแผนงานระดับชาติต่าง ๆ  
โดย CSTI โดยแต่ละแผนงานจะมีระยะเวลาการด าเนินการและเป้ าหมายที่ แตกต่างกัน  
แผนงานที่ส าคัญ ได้แก่ 
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รูปที่ ๔ แผนงานต่าง ๆ ภายใต้การก ากับดูแลของ CSTI ๗ 

   

  (๑ ) แผนงาน  ImPACT (Impulsing Paradigm Change through Disruptive 
Technologies Program) เป็นแผนงานเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่มี ความเสี่ยงและ
ผลกระทบสูงเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่น ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะส าคัญของอุตสาหกรรม
หรือสังคมญี่ปุ่น โดยเป็นการน าตัวอย่างมาจากระบบของหน่วยงานพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ขั้ น สู ง (Defense Advanced Research Projects Agency ห รือ  DARPA) ของสหรั ฐอ เมริ ก า 
ที่เน้นการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงแต่ให้ผลลัพธ์อย่างมีนัยยะส าคัญ โดยในแต่ละแผนงานย่อย จะมีการตั้ง
ผู้ จั ดการแผนงาน (Program managers) โดยผู้ จัดการจะมีการรวบรวมนักวิจัยที่ มี ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและมีอ านาจในการที่จะวางแผน ส่งเสริม และบริหารงานวิจัยภายในขอบเขตของ
แผนงานของตนเองเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้ ตัวอย่างของแผนงานวิจัย 
และพัฒนาตามแผนงาน ImPACT ได้แก่ การพัฒนาโพลีเมอร์แข็งแบบบางมากและยืดหยุ่นได้  
การพัฒนาระบบการควบคุมเครื่องจักรเพ่ือใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยหนัก เป็นต้น 
  (๒) แผนงาน SIP (Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program) 
เป็นแผนงานเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยใน ๑๑ สาขาซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับสังคมหรือศักยภาพ 
ในการแข่งขันของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น โดยมีการคัดเลือกผู้อ านวยการแผนงาน  
(Program directors) ทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและวิชาการ โดยเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาจาก 
ต้นน้ าไปสู่ปลายน้ า ตั้งแต่การค้นคว้าขั้นพ้ืนฐานสู่การน าไปปฏิบัติและผลิตเพื่อการพาณิชย์ นอกจากนี้ 
แผนงานดังกล่าวยังเน้นการบูรณาการระหว่างกระทรวงและความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ  
โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับแผนงานให้แก่ CSTI ซึ่งจะเป็นผู้จัดสรรต่อไปให้กระทรวงและ
หนว่ยงานให้ทุนที่รับผิดชอบงานวิจัยทั้ง ๑๑ สาขา 
  (๓ ) แผนงาน  Moonshot R&D Program ในกรณี ของแผนงานดั งกล่ าว  
รัฐบาลจะตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทายและต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเพ่ือแก้ไขปัญหาของสังคม
และท่ีจะสรา้งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญ โดยเป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้มีทั้งหมด ๗ ประการ ดังนี้ 

เป้าหมายที่ ๑ การสร้างสังคมที่มนุษย์สามารถเป็นอิสระจากข้อจ ากัดทางกายภาพ 
สมอง พ้ืนที่ และเวลา ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ 
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เป้าหมายที่ ๒ การสร้างระบบการพยากรณ์โรคและการวินิจฉัยรักษาต้ังแต่ในระยะ
เริ่มต้นของโรค ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐  

เป้าหมายที่ ๓ การสร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ปรับตัวเข้า
กับสิ่งแวดล้อม วิวัฒนาการทั้งในแง่ปัญญาและการกระท าไปพร้อม ๆ กับมนุษย์ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ 

เป้าหมายที่ ๔ การสร้างระบบหมุนเวียนของทรัพยากรที่ยั่งยืนเพ่ือฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
ของโลก ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ 

เป้าหมายที่ ๕ การสร้างอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตคลังอาหารให้แก่โลกได้อย่าง
ยั่งยืนโดยน าชีวทรัพยากรที่ยังไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ 

เป้าหมายที่ ๖ การสร้างคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัมสากล ที่จะปฏิวัติเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และความม่ันคง ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ 

เป้าหมายที่ ๗ การสร้างระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืนและสามารถรักษาโรคหลัก ๆ  
ได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๔๐ เพ่ือที่บุคคลจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวลเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บจน 
อายุ ๑๐๐ ปี 

แผนงาน Moonshot R&D Program เปิดให้นักวิจัยระดับชั้นน าของประเทศ 
ญี่ปุ่นและของโลกมาร่วมด าเนินงานในฐานะของผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ภายใต้ 
การบริหารของผู้อ านวยการแผนงาน (Program Director) โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณ 
กว่า๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เยน ส าหรับปีงบประมาณ ค.ศ. ๒๐๑๘ และอีก ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
เยน ส าหรับปีงบประมาณ ค.ศ. ๒๐๑๙ เพ่ือให้เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินโครงการอย่างน้อย  
๑๐ ปี และได้มีการวางระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยมีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
มาเพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เร่งรัดการน าไปใช้เพ่ือพัฒนาสังคม และส่งเสริมความร่วมมือ 
ที่มีประสิทธิภาพของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. กระบวนการก าหนดนโยบาย : การจัดท าแผนพื้นฐาน (Basic Plan) และ
แผนงานระดับชาติ (national programs) 

๒.๑ กระบวนการจัดท าแผนพื้นฐาน 
  แผนพ้ืนฐานจัดท าโดยคณะท างานผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพ้ืนฐาน  
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารของ CSTI อธิการบดีของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และหน่วยงานจัดสรรทุน 
สมาพันธ์เศรษฐกิจแห่งประเทศญี่ปุ่น และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยการจัดท าตั้งอยู่ 
บนพื้นฐานของข้อมูล ๒ ส่วน ได้แก่ 
   (๑) รายงานวิเคราะห์หลักฐานต่าง ๆ จากการติดตามประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนพ้ืนฐาน ฉบับที่ ๕ (ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและสถานการณ์ของปัญหาในขณะนั้น) 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบาย STI ของต่างประเทศ และวิสัยทัศน์ของประเทศญี่ปุ่นและโลก 
ในอนาคต 
  (๒) รายงานและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง สมาคมธุรกิจ
ต่าง ๆ (เช่น สมาพันธ์เศรษฐกิจแห่งประเทศญี่ปุ่น สมาคมเศรษฐกิจใหม่ สภาขีดความสามารถในการ
แข่งขัน) วิทยาลัย (สภาวิทยาศาสตร์แห่งญี่ปุ่น) และอ่ืน ๆ เช่น นักวิชาการ ศูนย์วิจัย Venture 
capital ผู้ประสานงานโครงการเมืองอัจฉริยะ เป็นต้น 



๓๙ 
 

  ในการจัดท าแผนจะใช้เทคนิคทั้งในการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forecasting)  
และการสร้างภาพอนาคตย้อนกลับ (Backcasting๘) เพ่ือเป็นการคาดการณ์สถานการณ์จากวิสัยทัศน์
ในอนาคตที่แม้มีความไม่แน่นอนแต่มีความเป็นไปได้ และก าหนดกลยุทธ์ส าหรับผู้ มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ 
โดยค านึงถึงแนวโน้มหลัก ๆ ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ส าหรับโลกและประเทศญี่ปุ่น 

๒.๒ ตัวอย่างการจัดท าแผนงานระดับชาติ: Moonshot R&D Program  
  ได้มีการจัดตั้ ง Visionary Council ประกอบด้วยผู้ เชี่ ยวชาญจ านวน ๗ คน  
ในด้านต่าง ๆ มีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดชุดภาพอนาคตจากปัญหาพื้นฐานที่โลกประสบอยู่และ
แปลงชุดภาพนั้นเป็นเป้าหมายของ Moonshot Program โดยการก าหนดเป้าหมายจะยึดถือมนุษย์
เป็นส าคัญ (Human Centric) และค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (๑) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring) โดยวัตถุประสงค์และความจ าเป็นต้องมี 
ความชัดเจน และสร้างผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสังคมและอุตสาหกรรมในอนาคต และสามารถ
ดึงผู้มีความรู้ความสามารถท่ัวโลกมาร่วมกันได ้
  (๒) สร้างจินตนาการ (Imaginative) โดยต้องเป็นนวัตกรรมใหม่และสร้างการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญต่อสังคมในอนาคต และให้ภาพที่ชัดเจนถึงทิศทางที่เรามุ่งไปในอนาคต 
  (๓) น่าเชื่อถือ/เป็นไปได้ (Credible) แม้จะเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานแต่ต้อง
สามารถท าได้จริงทางวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบาย 
  Visionary Council ได้ก าหนดเป้าหมายใน ๓ เรื่อง ได้แก่  
  (๑) การเปลี่ยนสังคมผู้สูงอายุเป็นสังคมที่ยั่งยืนและใช้นวัตกรรมโดยการสร้าง 
ความหลากหลายผ่านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมวิสัยทัศน์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น  
การสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเดินตามความฝันของตน การสร้างสังคมที่ไม่มีความกังวลเรื่องสุขภาพ 
การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบเครื่องจักรแบบสมบูรณ์แบบ 
  (๒ ) การสร้างสมดุลระหว่างสิ่ งแวดล้อมและการขยายตัวของอารยธรรม  
ซึ่งครอบคลุมวิสัยทัศน์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การลดการใช้ทรัพยากรอย่างมีนัยส าคัญ การหมุนเวียนของ
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การสร้างเมืองที่ไม่สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การสร้างสมดุลกับ
ธรรมชาติ 
  (๓) การขยายขอบเขต/เขตแดนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุม
วิสัยทัศน์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการใช้ระบบอัตโนมัติ  
การด ารงชีพในอวกาศ การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับระบบประสาทวิทยา เป็นต้น 
 
 
 

                                                           
๘ เป็นกระบวนการที่เช่ือมโยงวิสัยทัศน์อนาคตกับทางเลือกของการบริหารจัดการในปัจจุบัน  

ซึ่งอาศัยการเรียงล าดับเหตุการณ์แบบย้อนกลับ Forecasting เป็นการคาดการณ์โดยตั้งต้นจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ 
ซึ่งจะท าให้เรามองข้ามโอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ในขณะที่ Backcasting จะเป็นการตั้งต้นจากการมอง
ภาพอนาคตที่เราต้องการและย้อนหาเหตุและผลของชุดภาพอนาคตวา่มีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่ และต้องท าอย่างไร
เพื่อให้เกิดชุดภาพอนาคตดังกล่าว โดย Backcasting จะช่วยให้เราเข้าใจถึงสัญญาณที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลง
และพิจารณาเตรียมความพร้อม  



๔๐ 
 

๓. การประเมินผลและการปรับปรุงนโยบายและแผนงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
  วัตถุประสงค์ของการประเมินผล มี ๓ ประการด้วยกัน คือ  
  ประการแรก เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่น การคัดเลือก การจัดสรรงบประมาณ 
การต่ออายุ และการยกเลิกโครงการ โดยข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินผลจะช่วยให้รัฐตัดสินใจ 
ได้อย่างถูกต้องเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด  
  ประการที่สอง การประเมินผลช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของนโยบาย โดยเป็น 
การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาและการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด  
  ประการที่สาม การประเมินผลท าให้ เกิดความรับผิดชอบ (Accountability)  
โดยให้ข้อมูลแก่ผู้เสียภาษีและประชาชนทั่วไปเพ่ือให้เห็นว่าการใช้จ่ายเงินภาษีเป็นไปอย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์ 

๓.๑ กรอบกฎหมายในการประเมินผล 
  ในการด าเนินการตามแผนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะแยกเป็น  
๒ ส่วน ได้แก่ 
   (๑ ) ยุทธศาสตร์น วัตกรรม  (Integrated Innovation Strategy) ประจ าปี  
โดยจะมีการก าหนดไว้ในกรอบนโยบายของแต่ละกระทรวงซึ่งไม่ได้จ ากัดเฉพาะนโยบายทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจะมีกลไกการประเมินผลและการวัดผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะของ 
แต่ละกระทรวง 
  (๒) แนวทางระดับชาติเพื่อการประเมินผลงานวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการ
อุ ด ห นุ น จ าก รั ฐ บ าล  (National Guidelines for Evaluating Government Funded R&D (6th 
edition, 2016)) แนวทางดังกล่าวเป็นคู่มือพื้นฐานส าหรับการประเมินผลงานวิจัยและพัฒนาที่ใช้เงินที่
ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยจะมีการประเมินผลในระดับกระทรวงและระดับแผนงาน แนวทาง
ดังกล่าวได้มีการจัดท าครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๙๗ โดยเป็นหนึ่งเงื่อนไขของการจัดสรรงบประมาณให้
เพ่ิมเติมตามแผนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบัน ได้มีการขยายขอบเขตการ
ประเมินผลให้ครอบคลุมการประเมินผลของแผนงานวิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยและพัฒนา และ
การประเมินประสิทธิภาพของนักวิจัยและหน่วยงานวิจัย จากเดิมที่เน้นการประเมินผลรายโครงการ
และรายหน่วยงานวิจัยเท่านั้น 
  ดังนั้น การประเมินผลจะมีการประเมินผลของนโยบายและของการจัดสรรเงิน
อุดหนุน  ทั้งนี้ การประเมินผลจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าการประเมินผลของนโยบายรัฐบาล 
(Government Policy Evaluations Act (Act no. 86 of 2001)) 

๓ .๒  ตั วอย่ างการประเมินผลของแผนงาน  ImPACT: การประเมินผล  
16 โครงการวิจัยและพัฒนา 
  เป็นการทดลองระบบการประเมินผลที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ประกอบด้วย  
การประเมินตนเองของผู้จัดการโครงการ การประเมินผลโดยการสัมภาษณ์ของผู้ เชี่ยวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานภายนอก การประเมินผลโดยกรรมการและที่ปรึกษาของ CSTI  
และการประเมินโดยคณะผู้เชี่ยวชาญของแผนงาน ImPACT  
 
 



๔๑ 
 

  หลักเกณฑ์ในการประเมินมี ๙ ข้อ ดังนี้ 
  (๑) ความเป็นรูปธรรมและความชัดเจนของกลยุทธ์ในการสร้างนวัตกรรมส าหรับ
อุตสาหกรรมและภาคสังคม 
  (๒) ความชัดเจนในการก าหนดประเด็นปัญหาทางเทคโนโลยีของกลยุทธ์ในการสร้าง
ผลกระทบต่อสังคม 
  (๓) ข้อเสนอและมุมมองที่มีความคิดริเริ่มเพ่ือแก้ไขประเด็นปัญหาและอุปสรรคหรือ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 
  (๔) ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของแผนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
  (๕) ความคืบหน้าหรือโอกาสที่จะประสบความส าเร็จ โดยเปรียบเทียบจาก 
กรณีตัวอย่างงานวิจัยและพัฒนาทั้งในและนอกประเทศ 
  (๖) ประสิทธิผลในการร่วมมือกันภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
หรือสังคม 
  (๗) ความชัดเจนและความเหมาะสมของกลยุทธ์ในด้ านทรัพย์สินทางปัญญา 
และการสร้างมาตรฐาน 
  (๘) โอกาสที่ผลลัพธ์ของงานวิจัยจะสร้างนวัตกรรมให้กับภาคอุตสาหกรรมและสังคม 
ในภาพรวม 
  (๙) ความสามารถและความกล้าหาญในการบริหารงานของผู้จัดการโครงการ 
โดยใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงและปัญหาต่าง ๆ  
  โดยจะมีระดับการให้คะแนน ๕ ระดับ ได้แก่ S,A,B,C,D โดยในกรณีที่ได้คะแนน C 
หรือ D คณะผู้เชี่ยวชาญจะขอใหผู้้จัดการโครงการปรับปรุงการบริหารงาน หากการปรับปรุงไม่เกิดผล
หรือผลของงานวิจั ยไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและสั งคม 
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ คณะผู้เชี่ยวชาญจะเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมแผนงาน ImPACT ให้ปลด
ผู้จัดการโครงการออก  ทั้งนี้  เนื่องจากระบบของ ImPACT เน้นการคัดเลือกผู้จัดการโครงการ 
ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานโครงการ โดยผู้จัดการโครงการมีกรอบวงเงินและ
งบประมาณที่ค่อนขา้งมากและมีอิสระในการวางแผนและบริหารงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  นอกจากนี้  ในการประเมิ นผลยั งค านึ งถึ ง “ผลที่ เพ่ิ มขึ้น” (Additionality)  
ด้วยเช่นกันเพ่ือพิจารณาผลกระทบที่แท้จริงของการใช้จ่ายเงินในการวิจัยและพัฒนา เช่น  
  (๑) ผลที่เพ่ิมขึ้นจากสิ่งที่ป้อนเข้า (Input Additionality) การให้เงินอุดหนุนของรัฐ
มีผลให้บริษัทเอกชนอื่นเพิ่มเม็ดเงินลงทุนในงานวิจัยและพัฒนานั้นหรือไม ่
  (๒) ผลที่เพ่ิมขึ้นจากสิ่งที่ได้รับ (Output Additionality) การให้เงินอุดหนุนของรัฐ
ช่วยเพ่ิมผลลัพธ์และผลกระทบของงานวิจัยและพัฒนาหรือไม่ เช่น หากงานวิจัยที่ท ามาซ้ ากับงานวิจัย
ที่มีการด าเนินการอยู่แล้ว ก็ถือว่าไม่มีการสร้างผลกระทบจากงานวิจัยและงานวิจัยนั้นก็ไม่มีประโยชน์
แต่อย่างใด 
  (๓) ผลที่เพ่ิมขึ้นในเชิงพฤติกรรม (Behavioral Additionality) การให้เงินอุดหนุน
ของรัฐส่งเสริมให้นักวิจัยท างานวิจัยมีความท้าทายมากขึ้นหรือไม่ หรือช่วยเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น  
 
 



๔๒ 
 

  จากการประเมินผลแผนงาน ImPACT ในภาพรวม มขี้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  (๑) ควรก าหนดเป้าหมายที่มีความท้าทายหรือมีผลกระทบต่อสังคมมากกว่านี้  
โดยค านึงถึงความเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียให้มีความหลากหลายมากขึ้นและไม่จ ากัดวงเฉพาะนักวิจัย 
การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรเป็น “เครื่องมือ” ในการบรรลุเป้าหมายทางสังคม  
เช่น ช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นต้น 
  (๒) ต้องมีการเพ่ิมความร่วมมือระหว่างประเทศและมีการดึงนักวิจัยจากต่างประเทศ 
มาร่วมงาน 
  (๓) สร้างระบบการคัดกรองโครงการแบบ Stage-gate โดยแบ่งกระบวนการ
ด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอนเพือ่จัดสรรเงินตามผลลัพธ์ที่ได้รับ  
  (๔) ควรมีการสนับสนุนแก่ผู้จัดการโครงการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลยุทธ์
ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือการตรวจสอบแนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีปัจจุบัน  
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 
  โดยผลจากการประเมินผลแผนงาน ImPact นี้ได้ถูกน าไปใช้ในการวางแผนงาน 
Moonshot R&D ที่เป็นแผนงานในช่วงระยะเวลาต่อมา 

๓.๓ การติดตามและประเมินผลแผนพื้นฐานด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์  
และนวัตกรรม 
  รัฐบาลญี่ปุ่นในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบายบนพ้ืนฐานของ
หลักฐาน (Evidence-based Policy making หรือ EBPM) ซึ่ งเป็ นข้อเสนอตามรายงานของ 
สภาส่งเสริมการปฏิรูปการจัดเก็บสถิติ โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการก าหนดนโยบาย 
บนพ้ืนฐานของหลักฐานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของกระทรวงต่าง ๆ (สิงหาคม ๒๐๑๗) และส านักงาน
รองปลัดกระทรวงทีร่ับผิดชอบการส่งเสริม EBPM ในกระทรวงต่าง ๆ (๒๐๑๘)  
  ในส่วนของนโยบายทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม ก็เช่นกัน  
CSTI อยู่ระหว่างการจัดท าระบบการก าหนดนโยบายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบนพ้ืนฐานของ
หลักฐาน โดยได้จัดให้มีแพลตฟอร์มออนไลน์๙ (Evidence Data Platform) เพ่ือรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากกระทรวงต่าง ๆ  
และได้ขยายให้รวมถึงข้อมูลจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ การจัดแพลตฟอร์มดังกล่าว 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดนโยบายและผลลัพธ์ที่ได้รับและเผยแพร่
ข้อมูลดั งกล่ าวให้ กระทรวงต่ าง ๆ  ได้ รับทราบ  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภ าพของนโยบาย  
และให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ได้ปรับปรุงการบริหารงานโดยใช้ประโยชน์จากระบบ
ดังกล่าว โดยจะได้มีการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ในทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประสิทธิภาพในการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ การจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ความตอ้งการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น  
  ในปัจจุบัน การประเมินผลท าให้เห็นว่า แนวโน้มการก าหนดนโยบายแบบบนลงล่าง 
(Top-down) ในปัจจุบันอาจจะมีข้อเสียเพราะท าให้การก าหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขาดข้อมูลจากผู้ปฏิบัติ มีความจ าเป็นต้องหาสมดุลของการก าหนดนโยบายแบบบนลงล่าง 
(Top-down) และล่างขึ้นบน (Bottom-up) นอกจากนี้  การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่งานวิจัย 

                                                           
๙https://e-csti.go.jp/en 



๔๓ 
 

กระจุกตัวอยู่ที่งานวิจัยในบางสาขาเท่านั้น และควรจะกระจายการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่งานวิจัย 
ในหลายๆ ด้าน  อย่างไรก็ดี  เนื่องจากแผนพ้ืนฐาน ฉบับที่  ๖ เพ่ิงมีผลใช้บั งคับ จึงยังคงมี 
ความจ าเป็นต้องติดตามและประเมินผลอย่างตอ่เนื่องต่อไป 

 



๔๔ 
 

หัวข้อที ่๔ 
การบริหารจัดการนวัตกรรม๑ 

    
 
หัวข้อ Innovation Management เป็นการบรรยายความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับ

นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในภาพรวม เพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานในระดับสากลเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือเสริมสร้างพ้ืนฐานความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนประเด็นข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

๑. คู่มือเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา-คู่มือออสโล (Oslo Manual) 
  คู่มือออสโล (Oslo manual) เป็นคู่มือ เกี่ยวกับแนวทางการรวมรวมข้อมูล 
และการตีความเกี่ยวกับนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาที่จัดท าขึ้นโดย OECD โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับสากล ตลอดจนเพ่ือสร้างแพลตฟอร์ม 
ในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและทดลองทางวิทย าศาสตร์เพ่ือการคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ  
คู่มือออสโลนี้นอกจากจะออกแบบมาเพ่ือให้สถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ประกอบการ
ออกแบบ รวบรวม หรือตีพิมพ์ผลงานแล้ว ในส่วนของผู้ใช้สุดท้าย (user) เองก็สามารถน าคู่มือฯ  
ไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกันในฐานะบุคคลธรรมดา  

ภายใต้คู่มือออสโลได้มีการจ าแนกนิยามของนวัตกรรมออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมการตลาด และนวัตกรรมองค์กร  อย่างไรก็ด ี 
ผู้บรรยายได้น าเสนอนิยามในส่วนของนวัตกรรมหลักที่มีความส าคัญ ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์  
และนวัตกรรมกระบวนการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

(๑) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (product innovation) 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าหรือบริการใหม่  หรือสินค้าหรือบริการที่ ได้รับ 

การพัฒนาแล้วและมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากสินค้าหรือบริการเดิมที่ได้เคยวางจ าหน่าย 
ในตลาดมาก่อน  ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงสินค้าหรือบริการที่ได้มีการพัฒนาในด้านของความง่าย 
ในการใช้งาน (user-friendly) เพ่ิมข้ึนด้วย  

(๒) นวัตกรรมกระบวนการ (business process innovation)  
  นวัตกรรมกระบวนการเป็นกระบวนการทางธุรกิจใหม่หรือกระบวนการทางธุรกิจ 
ที่ได้รับการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากกระบวนการเดิมที่มีอยู่อย่างมีนัยส าคัญ โดยนวัตกรรม
กระบวนการแบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ดังนี้  
 
 
 

                                                           
๑ Innovation Management โดย Professor Koichi Sumikura บรรยายวันอังคาร ที่ ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 
จัดท าโดยนางสาวปิยวรรณ ซอน นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ ฝ่ายกฎหมายการค้า

ระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา กองกฎหมายการพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
 



๔๕ 
 

๑) การผลิตสินค้าหรือบริการ (production of goods or service) 
การผลิตสินค้าหรือบริการเป็นการด าเนินการที่เปลี่ยนแปลง input ของสินค้า

หรือบริการ ซึ่งรวมถึงวิศวกรรมและการทดลองทางเทคนิค การวิเคราะห์ หรือการรับรองที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือการส่งเสริมการผลิตด้วย  

๒) การกระจายสินค้าและการขนส่ง (distribution and logistics) 
การกระจายสินค้าและการขนส่งเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยขั้นตอน  

๓ ส่วน ได้แก่ การขนส่งกระจายสินค้า การเก็บสินค้าในคลังสินค้า และการจัดการรายการสั่งซ้ือสินค้า  
๓) การตลาดและการขาย (marketing and sales) 
การตลาดและการขายประกอบด้วยกระบวนการ ๓ ส่วน ได้แก่ การตลาด 

ซึ่งรวมถึงการโฆษณา การก าหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับราคาของสินค้า และกิจกรรมหลังการขายซึ่งรวมถึง
การบริการลูกค้าหลังการขาย เป็นต้น  

๔) ระบบข้อมูลและการสื่อสาร (information and communication 
systems) 

ระบบข้อมูลและการสื่อสารเป็นระบบส าหรับการจัดเก็บข้อมูลและการสื่อสาร 
ซึ่งรวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ตลอดจนการจัดการข้อมูล (data processing) เป็นต้น 

๕) การบริหารจัดการ (administration and management) 
การบริหารจัดการ หมายความรวมถึงการจัดการธุรกิจ การก ากับดูแลกิจการ 

(corporate governance) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการจัดซื้อจัดจา้ง  
๖) การพัฒนากระบวนการผลิตและธุรกิจ (product and business 

process development) 
การพัฒนากระบวนการผลิตและธุรกิจเป็นการด าเนินการเพ่ือก าหนดขอบเขต

ของพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงระบบของกระบวนการผลิตและกระบวนการทางธุรกิจ 
๒. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ทีส่ าคัญ 
(๑) ความเป็นมา 
ในแต่ละประเทศไม่ว่าจะอยู่ในระบบกฎหมายใดก็ตาม ย่อมมีระบบของการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญาในระดับที่แตกต่างกัน ความแตกต่างของรายละเอียดในการคุ้มครองถอืได้ว่าเป็น
ที่มาของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนการยื่นขอจดสิทธิบัตรในแต่ละประเทศซึ่งมีอยู่จ านวนมาก 
โดยเป็นค่าใช้จ่ายจากทั้งในส่วนของการยื่นขอจดสิทธิบัตรและค่าจัดท าค าแปลของเอกสารต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นภาระที่หนักพอสมควรส าหรับผู้ประกอบการ ประเด็นปัญหานี้จึงเป็นที่มาของการ 
ที่ ในระยะหลังได้มีความพยายามในระดับสากลที่จะร่วมมือกันจัดท าระบบกลางเพ่ือรองรับ
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่ลดค่าใช้จ่ายและลดขั้นตอน
การขอยื่นค าขอต่าง ๆ ในแต่ละประเทศที่ไม่จ าเป็นให้น้อยลง 

ส าหรับหน่ วยงานส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับระบบทรัพย์สินทางปัญญา  ได้ แก่ 
องค์ ก ารท รัพ ย์ สิ น ท างปั ญ ญ าโลก  (World Intellectual Property Organization : WIPO)  
ซึ่งเป็นองค์การภายใต้องค์การสหประชาชาติที่ก่อตั้งขึ้นเมื่ อปี ค.ศ. ๑๙๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของนานาประเทศ  
โด ย ก า รส ร้ า ง ร ะ บ บ คุ้ ม ค รอ งท รั พ ย์ สิ น ท า งปั ญ ญ าที่ มี ส ม ดุ ล แ ล ะมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
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ส าหรับทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความคุ้มครองในระดับนานาประเทศมีหลายประเภทด้วยกัน 
โดยมีตัวอย่างดังนี้ 

(๒) ประเภทของทรัพยส์ินทางปัญญา 
๑) สิทธิบัตร 
สิทธิบัตรเป็นการให้สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ที่ขอ 

จดสิทธิบัตรภายใต้ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ 
จะให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในระยะเวลาประมาณ ๒๐ ปี เพ่ือให้ผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน ์
เชิงพาณิชย์จากสิทธิบัตรที่คิดค้นขึ้นมาได้ ในทางกลับกัน ผู้มีสิทธิในสิทธิบัตรจะต้องมีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรในระดับที่เหมาะสมเพ่ือให้สาธารณะสามารถรับทราบเกี่ยวกับข้อมูลของ
นวัตกรรมดังกล่าวเพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อยอดต่อไปได้ในอนาคต  ด้วยเหตุนี้ จึงถือได้ว่าระบบ
สิทธิบัตรสร้างขึ้นเพ่ือรักษาสมดุลระหว่างสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมกับผลประโยชน์
ของสาธารณะในภาพรวม ส าหรับเงื่อนไขทั่วไปส าหรับการขอจดสิทธิบัตรประกอบด้วยความใหม่ 
ความมีขั้นนวัตกรรมที่สูงขึ้น และความสามารถในการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยสิทธิบัตร
จะได้รับการจดทะเบียนโดยหน่วยงานของรัฐ 

ส าหรับความตกลงระหว่างประเทศที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร ได้แก ่
อนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for the 
protection of Industrial property) โดยอนุสัญญาปารีสฯ เป็นอนุสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เก่าแก่และส าคัญที่สุดฉบับหนึ่งของโลก ลงนามครั้งแรกเม่ือปี ค.ศ. ๑๘๘๓ โดยเป็นอนุสัญญา
ที่ก่อให้เกิดนิยามที่ส าคัญแห่งทรัพย์สินทางปัญญา เช่น หลักการแห่งการขอถือสิทธิ ณ วันยื่นค าขอ
ครั้งแรก (right of priority)  

นอกจากนี้ ยังมีสนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่ส าคัญ ได้แก่ สนธิสัญญาความ
ร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT) โดยเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ภายใต้ WIPO ที่จัดท าขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๘ เพ่ือเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เติมเต็มกลไก
ภายใต้อนุสัญญาปารีสฯ เพ่ือส่งเสริมการใช้สิทธิในสิทธิบัตรในระดับระหว่างประเทศ โดย PCT  
จะช่วยท าให้ผู้ที่ประสงค์จะจดสิทธิบัตรสามารถเข้าสู่กระบวนการยื่นคำขอจดสิทธิบัตรเพียงครั้งเดียว
เพ่ือให้ได้สิทธิการจดสิทธิบัตรในประเทศอ่ืน ๆ ที่เข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาด้วยในคราวเดียว  
แรกเริ่มประเทศที่เป็นภาคี PCT มีเพียง ๑๘ ประเทศ แต่ปัจจุบันมีประเทศกว่า ๑๕๒ ประเทศ 
ที่เข้าร่วมเป็นภาค ีPCT  

ในการจดทะเบียนภายใต้ PCT ผู้ยื่นค าขอจะต้องยื่นค าขอต่อ “Receiving 
Office (RO)” และเลือก “International Searching Authority (ISA)” เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
และจัดท า “International Search Report (ISR)” ตลอดจนจัดท าความเห็นประกอบเกี่ยวกับความ
เป็นไปได้ของการจดสิทธิบัตรส าหรับแต่ละนวัตกรรม โดยต่อมา “International Bureau WIPO”  
ก็จะด าเนินการเผยแพร่ค าขอจดสิทธิบัตรในฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีชื่อว่า “PATENTSCOPE” 
เพ่ือให้สาธารณะได้รับทราบข้อมูล  ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้มีการยื่น ISR รวมถึงได้มีการยื่นความเห็น
ประกอบเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ยื่นค าขอก็สามารถเลือกที่จะขอให้มีการด าเนินการ “supplementary 
international research (SIR)” โ ด ย  “Supplementary international searching authority 
(SISA)” เพ่ิมเติม ตลอดจนรับการตรวจสอบที่เรียกว่า “international preliminary examination 
(IPE)” โดย  “International preliminary examining authority (IPEA)” เพ่ิ ม เติ ม ได้  ห รือจะ 
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ไม่ ขอ ให้ ด า เนิ นการเพ่ิ ม เติ ม ใด  ๆ  ก็ ได้ ขึ้ น กับความสมั ค รใจของผู้ ยื่ น ค าขอจดสิ ทธิบั ตร  
ข้อดีของการยื่นค าขอจดสิทธิบัตรภายใต้ระบบ PCT นี้ คือ จะสามารถด าเนินการยื่นค าขอเพียง 
ครั้งเดียวแต่มีผลใช้บังคับในทุกประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาฯ อันจะช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดจนเป็นการสร้างความเป็นเอกภาพในกระบวนการยื่นค าขอสิทธิบัตร 
ในทางอ้อมด้วย  นอกจากนี้ ระบบนี้เป็นระบบที่มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการได้รับสิทธิบัตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาด้วย  

๒) สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial design) 
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อาจอยู่ในรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์สามมิติหรือ

สิ่งประดิษฐ์สองมิติ เช่น แพทเทิร์น ลายเส้น หรือสีก็ได้ โดยหลักแล้วผู้ที่ เป็นเจ้าของสิทธิบัตร 
การออกแบบผลิตภัณฑ์จะมีสิทธิที่จะมิให้บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตน าสิทธิบัตรไปสร้าง ขาย  
หรือส่งออกสินค้าที่ท าจากทรัพย์สินทางปัญญาของตน โดยมีขอบเขตที่ครอบคลุมกว้างขวาง  
ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่ใช้การออกแบบที่ได้มีการจดทะเบียนไว้  

ส าหรับความตกลงระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ จัดท าข้ึนโดย WIPO มีผลใช้บังคับเม่ือเดือนมิถุนายน ค.ศ. ๑๙๒๘ ซึ่งเป็นความตกลง
เพ่ื อก่อตั้ งระบบการจดทะเบี ยนการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ  
ภายใต้ระบบเฮกนี้  ผู้ที่ประสงค์จะยื่นค าขอเพ่ือจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
จะไม่จ าเป็นที่จะต้องยื่นค าขอในประเทศใดประเทศหนึ่งก่อนที่จะยื่นจดทะเบียนในระบบเฮก  
ซึ่งท าให้เป็นการลดขัน้ตอนและลดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก  

๓) ลิขสิทธิ์ (Copyright) 
ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความคุ้มครองในระดับนานาชาติ 

ซึ่งรวมถึงงานประพันธ์ บทกวี การแสดง ข้อเขียน บทความ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล 
ภาพยนตร์ งานประพันธ์เพลง งานออกแบบท่าเต้น ภาพวาด งานศิลปกรรม ตลอดจนงานโฆษณา 
แผนที่ และงานวาดทุกประเภท ส าหรับความตกลงระดับระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ ได้แก่ 
อนุสัญญากรุงเบิร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne Convention for the 
Protection of Literary and Artistic Works: Berne Convention) ซ ึ่งจัดท าขึ้นในปี ค.ศ. ๑๘๘๖ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยให้ผู้ที่ สร้างสรรค์ งานสามารถควบคุมการน างานของตนไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

๔) เครื่องหมายการค้า (Trademark) 
เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าสามารถยื่นค าขอต่อหน่วยงานภายในของแต่ละประเทศได้ ส่วนในระดับระหว่าง
ประเทศผู้ที่ประสงค์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีทางเลือก ๒ วิธี ได้แก่ ๑) ยื่นค าขอเพ่ือ 
จดทะเบียนในประเทศที่ต้องการจะรับความคุ้มครอง และ ๒) ยื่นจดทะเบียนภายใต้ระบบมาดริด 
(Madrid system) ของ WIPO โดยระบบมาดริดเป็นระบบที่จัดท าขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกและ
เพ่ิมความมีประสิทธิภาพของระบบการจดทะเบียนในระดับระหว่างประเทศ โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่น 
ค าขอสามารถยื่นค าขอครั้งเดียว ณ ประเทศใดประเทศหนึ่ง และจ่ายค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว 
แตไ่ด้รับความคุ้มครองจากประเทศกว่า ๑๒๒ ประเทศทั่วโลก  นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง 
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เครื่องหมายการค้าก็จะสามารถกระท าได้ครั้งเดียวภายใต้ระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล ซ่ึงจะมีผล 
ในทุกประเทศท่ีอยู่ภายใต้ระบบมาดริดนี้   

๕) สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical indication: GI) 
เป็นระบบการรับรองสิ่งบ่งชี้ในทางภูมิศาสตร์กับสินค้าที่มีแหล่งที่มาทาง

ภูมิศาสตร์เดียวกันและมีคุณภาพหรือชื่อเสียงจากแหล่งทางภูมิศาสตร์นั้น ๆ โดยมีความตกลงระหว่าง
ประเทศที่คุ้มครองเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ความตกลงกรุงลิสบอนว่าด้วยการคุ้มครอง
เครื่องหมายแหล่งก าเนิดและการจดทะเบียนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๕๘ (Lisbon Agreement for 
the Protection of Appellations of Origin and their International Registration of 1958) 

๖) ความลับทางการค้า (Trade Secret) 
ความลับทางการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ 

ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยทั่วไปความลับทางการค้าจะต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์ที่มีผู้รับทราบ
เกี่ยวกับความลับทางการค้าดังกล่าวอย่างจ ากัดเพียงบุคคลกลุ่มเดียว ผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากความลับ
ทางการค้านั้นจะต้องมีการจัดท าข้อตกลงรักษาความลับกับผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิดังกล่าว และผู้ที่
เปิดเผยหรือน าความลับทางการค้าไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจะถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ในทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้าแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
๑) ความลับทางการค้าที่เป็นข้อมูลเชิงเทคนิค เช่น กระบวนการผลิต ผลการทดลองเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ 
การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ๒) ความลับทางการค้าที่เป็นข้อมูลเชิงพาณิชย์ เช่น วิธีการ
จ าหน่ายสินค้า รายชื่อลูกค้า ตลอดจนแผนการตลาดต่าง ๆ  อย่างไรก็ดี การคุ้มครองความลับ 
ทางการค้าในระบบกฎหมายของแต่ละประเทศจะมีความแตกตา่งกันในรายละเอียดอยู่พอสมควร  
  ๓. ปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและมาตรการต่าง ๆ  
  ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่สมควรได้รับการแก้ไขเพ่ือให้สามารถน าสิทธิบัตรไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเป็นธรรมในระดับสากล เช่น ปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการแบ่งปันทรัพยากรที่ 
ไม่เหมาะสม (tragedy of anticommons) ปัญหาที่เกิดจากการขอจดสิทธิบัตรเพ่ือป้องกันไม่ให้มี
การแข่งขัน (patent thicket) ปัญหาการขอจดสิทธิบัตรเพ่ือปิดกั้นการใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรของ
ผู้อ่ืน (blocking patent) ค่าใช้จ่ายที่สูงในการด าเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ในเชิงธุรกิจ (too 
much transaction cost) ค่าตอบแทนการให้ใช้สิทธิที่สูงมาก (too much licensing fee) รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่สูงมากในการฟ้องร้อง (too much cost for lawsuit) ซึ่งเป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นทั้งใน
ประเทศญี่ปุ่นและในประเทศอ่ืน ๆ เช่นเดียวกัน  

ส าหรับตัวอย่างมาตรการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสิทธิบัตรมีดังนี้  
(๑) ระบบสิทธิบัตรแบบเร่งด่วน (Patent Prosecution Super-Highway)  
ระบบสิท ธิบั ต รแบบ เร่ งด่ วน  (Patent Prosecution Super-Highway: PPH)  

เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพ่ือรองรับการขอสิทธิบัตรระหว่างสองประเทศภายใต้ความตกลงแบบทวิภาคี 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในกระบวนการยื่นเอกสารเพ่ือขอจดสิทธิบัตร โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลในระดับทวิภาคีเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการยื่นขอจดสิทธิบัตร ปัจจุบันมีหลาย
ประเทศที่ได้ท าความตกลงในระดับทวิภาคีเพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลและลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นลงเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ  

 
 



๔๙ 
 

(๒) การจัดท าฐานข้อมูลค าขอสิทธิบัตรที่คล้ายคลึงกัน (Patent family) 
การจัดท าฐานข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลค าขอสิทธิบัตรที่คล้ายคลึงกัน (Patent family) 

เป็นการจัดท าระบบฐานข้อมูล เพ่ือจัด เก็บและประมวลฐานข้อมูลของค าขอจดสิทธิบั ตร  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบค าขอสิทธิบัตรในการใช้
ประกอบการพิจารณา เพ่ือให้กระบวนการพิจารณามีข้อมูลที่จ าเป็น เพียงพอในการจัดหมวดหมู่ 
และวิเคราะห์ค าขอสิทธิบัตรที่คล้ายคลึงให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ  
ทั้งนี้  ระบบนี้จะจัดให้มีการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลเป็นประจ าเพ่ือให้ข้อมูลมีความใหม่ 
และถูกต้องอยู่เสมอ โดยฐานข้อมูลฯ จะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) simple family และ  
๒) extended family 

(๓) การบังคับใช้สิทธิทางสิทธิบัตร (compulsory licensing) 
ภายใต้บทบัญญัติแห่ง TRIPS มีการก าหนดหลักการเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิไว้ว่า 

การบังคับใช้สิทธิอาจกระท าได้โดยต้องมีการเจรจาขอใช้สิทธิก่อนภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
ซึ่งหากการเจรจาขอใช้สิทธิไม่บรรลุผลตามความประสงค์ การบังคับใช้สิทธิก็อาจกระท าได้หากมีภาวะ
ฉุกเฉินหรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ที่มีความเร่งด่วนอย่างยิ่งที่จ าเป็นที่จะต้องบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตร
ดังกล่าว 
  การบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตรเคยมีการด าเนินการในหลายประเทศในกรณีของยา
รักษาโรคเอดส์ เนื่องจากในหลายประเทศผู้ป่วยโรคเอดส์ยังไม่สามารถเข้าถึงยารักษาโรคในราคาที่
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าวได้  โดยภายใต้ TRIPS มีการก าหนดข้อยกเว้น
เกี่ยวกับสิทธิบัตรไว้ใน Article 30 ว่าประเทศสมาชิกอาจก าหนดข้อยกเว้นภายใต้ขอบเขตที่จ ากัด
เกี่ยวกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของสิทธิบัตรไว้ได้  นอกจากนี้ ใน Article 31 ได้ก าหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน
เกี่ยวกับกรณีที่อาจจะบังคับใช้สิทธิได้โดยมิได้มีการจัดท าข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิกับเจ้าของ
สิทธิบัตร  อย่างไรก็ดี ต่อมาในปี ค.ศ. ๒๐๐๑ ในชั้นการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก 
ได้มีการออกแถลงการณ์เรื่องความตกลงทริปส์ด้านสาธารณสุข (Doha Declaration on the TRIPS 
Agreement and Public Health) เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้มาตรการบั งคับใช้สิทธิ  (Compulsory Licensing: CL) ภายในประเทศสมาชิก WTO  
และต่อมาเป็นที่มาของการจัดท าพิธีสารแก้ไขความตกลง TRIPS เพ่ือเพ่ิม Article 31 bis อันเป็น
จุดเริ่มต้นที่นานาประเทศสมาชิกจะสามารถแก้ไขกฎหมายภายในให้รองรับการบังคับใช้สิทธิภายใต้ 
Article 31 bis เพ่ือให้สามารถด าเนินการบังคับใช้สิทธิตาม Article 31 bis ต่อไป  

ส าหรับในกรณีของประเทศญี่ปุ่นนั้น กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศญี่ปุ่นได้ก าหนด
ข้อยกเว้นเกี่ยวกับสิทธิบัตรไว้ในกรณีของการใช้สิทธิบัตรเพ่ือการทดลองและการวิจัยไว้ ใน 
มาตรา ๖๙ ๒ แห่งกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศญี่ปุ่น (Article 69 of Japanese Patent Law)  

                                                           
๒ Article 69 Limitations of patent right 
(1)  A patent right shall not be effective against the working of the patented 

invention for experimental or research purposes. 
(2) A patent right shall not be effective against the following products: 
( i)  vessels or aircrafts merely passing through Japan, or machines, apparatus, 

equipment or other products used therefor; and 
(ii) products existing in Japan prior to the filing of the patent application. 



๕๐ 
 

อย่างไรก็ดี  การตีความบทบัญญัติดังกล่าวในประเทศญี่ปุ่นมีขอบเขตที่แคบตามทฤษฎีของ
นักวิชาการที่มีชื่อว่า Keiko Someno ซึ่งจ ากัดขอบเขตไว้เพียง ๓ กรณี ได้แก่ ๑) การทดลอง
ตรวจสอบเพ่ือยืนยันความเป็นสิทธิบัตร (examination to confirm patentability) ๒) การทดลอง
ตรวจสอบ เพ่ื อยื น ยัน การท างานของสิ ท ธิบั ต ร (experiment to confirm function) และ  
๓) การทดลองตรวจสอบที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาสิทธิบัตร (examination aimed at 
improvement) ซึ่งเป็นการตีความอย่างแคบ 

นอกจากนี้ ภายใต้การตีความมาตรา ๖๙ แห่งกฎหมายสิทธิบัตร ประเทศญ่ีปุ่น
สามารถบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เพ่ือพิจารณาส่งออกยาไปยังประเทศที่ขาดแคลนยาได้ในกรณีจ าเป็น 
เช่น ในกรณีที่เกิดโรคระบาด อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นยังไม่เคยบังคับใช้สิทธิตาม 
มาตรา ๖๙ เพ่ือส่งออกยาไปยังประเทศที่สามที่ขาดแคลนยาแต่อย่างใด 

(๔) ระบบการแบ่งปันสิทธิบัตร (Medicine Patent Pool in Japan) 
  ระบบการแบ่งปันสิทธิบัตร (Medicine Patent Pool: MPP) เป็นระบบที่องค์การ
อนามัยโลก (WHO) ส่งเสริมเพ่ือให้มีการเข้าถึงสิทธิบัตรยาไดม้ากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพของมนุษยชาติด้วยต้นทุนในระดับที่เหมาะสม โดยตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ. ๒๐๒๐ ได้มีการ
ขยายขอบเขตของระบบแบ่งปันสิทธิบัตรเป็นการชั่วคราวให้ครอบคลุมในส่วนของเทคโนโลยี
การแพทย์ที่จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙  
ในระดับโลก โดยระบบ MPP นี้เป็นระบบที่จะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ระบบการแบ่งปันแบบ
สมัครใจ (voluntary) ส าหรับการจัดการสิทธิบัตรแบบบูรณาการ (integrated management of 
patents) อันประกอบด้วยการแบ่งปันสิทธิบัตร (patent pooling) แพลตฟอร์มสิทธิบัตร (patent 
platform) และระบบเคลียร์ริงเฮาส์ (patent clearinghouse) 

(๕) ระบบการแบ่งปันสิทธิบัตรแบบ Moving Picture Expert Group (MPEG-2)  
  ระบบการแบ่ งปันสิ ทธิบั ตรแบบ  MPEG-2 ก่อตั้ งขึ้ น เมื่ อ เดื อนพฤศจิกายน  
ค.ศ. ๑๙๙๔ และต่อมา MPEG licensing administrator, LLC (MPEG-LA) ก็ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็น
ทางการเมื่อปี  ค.ศ. ๑๙๙๖ โดยได้ เริ่มต้นระบบการแบ่งปันสิทธิบัตร  (collective licensing)  
ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๗ ซึ่งเป็นระบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่บริษัทที่มีความจ าเป็นต้องใช้ภายใต้เงื่อนไข
ที่ เท่ า เที ยมกัน  โดย MPEG-LA ดู แลทั้ งในส่ วนของสิทธิบั ตรในขอบเขตของ biotech ด้ วย  
เช่น IEEE1394  อย่างไรก็ดี สิ่งที่ยังคงเป็นประเด็นที่จะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต ได้แก่ การป้องกัน
ความขัดแย้งในกฎหมายแข่งขันทางการค้า การก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสิทธิบัตรในระบบ
แบ่งปัน การจัดเงื่อนไข และการลดค่า royalty ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

นอกจากนี้ ปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่นมีการรวมกลุ่มของบริษัทเอกชน เช่น Toyota 
Motors, Canon จ านวนกว่า ๒๐ บริษัท เพ่ือจัดระบบการอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิบัตรในกรณี

                                                                                                                                                                      

(3) A patent right for the invention of a medicine (refers to a product used for 
the diagnosis, therapy, treatment or prevention of human diseases, hereinafter the same shall 
apply in this paragraph)  to be manufactured by mixing two or more medicines or for the 
invention of a process to manufacture a medicine by mixing two or more medicines shall not be 
effective against the act of preparation of a medicine as is written in a prescription from a 
physician or a dentist and the medicine prepared as is written in a prescription from a physician 
or a dentist. 



๕๑ 
 

จ าเป็นที่ เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้ อ โควิด -๑๙ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยสามารถน าองค์ความรู้ที่จ าเป็นเกี่ยวกับสิทธิบัตรไปพัฒนาต่อยอด
สร้างนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของการระบาดของโรคได้อย่างดียิ่งขึ้น รวมถึงเพ่ือยับยั้งการ
แพร่ระบาดของโรคในระดับนานาชาติด้วย ความคิดนี้ริเริ่มข้ึนโดยศาสตราจารย์ Fumihiko Matsuda 
หัวหน้า Center for genomic Medicine แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโต โดยเป็นโครงการที่ได้รับ 
ความสนใจและความร่วมมือ ตลอดจนได้สร้างแรงบันดาลใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
ผู้ประกอบการในประเทศเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันยังคงมีการเข้าร่วมของผู้ประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น Nissan Motors, Honda Motors, Shimadzu, Ajinomoto Group, Miraca Group 
เป็นต้น  

 
 
 



๕๒ 
 

หัวข้อที่ ๕ 
ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย รัฐบาล และ

สถาบันการศึกษา๑ 
    

 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันวิจัยต่าง ๆ เป็นแหล่งรวมความรู้ที่ส าคัญของ
ชาติ จึงควรมีบทบาทที่ส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาพบว่าองค์กรเหล่านี้มิได้ใช้ศักยภาพของตนในการผลักดันให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เท่าที่ควร ในประเทศญี่ปุ่นจึงได้มีการก าหนดนโยบายเพ่ือแก้ปัญหา
ดังกล่าวด้วยการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและภาคอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีลดเงื่อนไขทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
สามารถน างานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากภาครัฐไปจดทะเบียนสิทธิบัตรและท าข้อตกลงกับบริษัทเอกชน
ให้น าผลความรู้จากงานวิจัยดังกล่าวไปต่อยอดทางธุรกิจได้  ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้นั กวิจัยมีรายได้จาก
สิทธิบัตรและมีแรงจูงใจในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป 

อนึ่ง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันวิจัยต่าง ๆ มีภารกิจที่ต้องให้บริการทาง
วิชาการแก่สาธารณะ ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่าง ๆ  อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการจดทะเบียน
สิทธิบัตร เงื่อนไขที่เกิดจากสิทธิบัตรอาจท าให้สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถให้บริการทางวิชาการแก่
สาธารณะได้อย่างเต็มที่ ยิ่งไปกว่านั้น นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาอาจมุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือประโยชน์ 
ในเชิงธุรกิจจนละเลยงานวิจัยพ้ืนฐานซึ่งเป็นรากฐานส าคัญส าหรับการสร้างองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตรไ์ด้  ดังนั้น ประเทศญี่ปุ่นจึงได้ถอดบทเรียนจากประเทศต่าง ๆ เพื่อน ามาก าหนดนโยบาย
ที่มีความสมดุล กล่าวคือ นโยบายควรสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยสร้างผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันนโยบายดังกล่าวต้องส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาให้บริการทาง
วิชาการแก่สาธารณะได้ตามภารกิจขององค์กรด้วย 

ก. การสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 
๑. ประวัติความเป็นมา 

ในการศึ กษ าเป รี ยบ เที ย บน โยบ ายที่ ส่ ง เส ริม ความ ร่ วมมื อ ระหว่ าง
สถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในประเทศต่าง ๆ พบว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบ

                                                           
๑Higher Education and Government-University-Industry Cooperation โ ด ย  Professor 

Koichi Sumikura  บรรยายวันอังคาร ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
จัดท าโดยนายภาคภูมิ รุจิขจรเดช นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ ฝ่ายกฎหมาย

อุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม และนายปรัชญา เจียสกุล นักกฎหมายกฤษฎีกา
ช านาญการ ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม 
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ของนโยบายทางด้านนี้ โดยในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ ได้มีการตรากฎหมายที่ชื่อ Bayh-Dohl Act เพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (US Patent and 
Trademark Act) ซึ่งเดิมก าหนดให้สิทธิบัตรในนวัตกรรมที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยใช้งบประมาณ
ของรัฐบาลกลางนั้นเป็นสิทธิของรัฐบาลกลางที่ไม่อาจน าไปให้เอกชนรายใดรายหนึ่งมีสิทธิเด็ดขาดใน
การน าไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ Bayh-Dohl Act ได้แก้ไขหลักการดังกล่าว โดยก าหนดให้องค์กรต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรแสวงหาก าไรหรือไม่ก็ตาม สามารถท าข้อตกลงกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือขอซื้อ
สิทธิน านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยใช้งบจากรัฐบาลกลาง น าไปใช้ต่อยอดเชิงธุรกิจพาณิชย์ได้  ทั้งนี้ 
ภายหลังจากที่ได้มีการตรากฎหมายดังกล่าว พบว่ามีการก่อตั้งองค์กรที่ท าหน้าที่บริหารจัดการ
สิทธิบัตรในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา (Technology Transfer Office (TTO) หรือ Technology 
Licensing Office (TLO)) มากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยจะกล่าวในส่วนถัดไปว่าสิทธิบัตร และ TTO 
หรือ TLO มีบทบาทในการสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
อย่างไร 

๒. สิทธิบัตรในฐานะเครื่องมือที่ก่อให้เกิดรายได้ 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการสาธารณะด้าน

การศึกษา การวิจัย และวิชาการด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ดี เมื่อมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นการทั่วไป
แล้ว ผู้ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมซึ่งไม่มีสิทธิขาดในงานวิจัยหรือนวัตกรรมนั้น ก็มักขาดแรงจูงใจที่
จะร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให้น างานวิจัยหรือนวัตกรรมดังกล่าวไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือ
หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  ดังนั้น การแก้ไขกฎหมายให้นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาสามารถ 
จดทะเบียนสิทธิบัตรในงานวิจัยหรือนวัตกรรมได้นั้น จะท าให้สามารถมอบสิทธิในการใช้งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมดังกล่าวให้เอกชนน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพ่ือแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนได้  
โดยในกรณีของงานวิจัยที่พัฒนาเทคโนโลยีขึ้น ใหม่ เมื่อได้มีการจดสิทธิบัตรแล้วควรที่จะให้สิทธิ
เอกชนเพียงรายเดียวในการน าเทคโนโลยีนั้นไปพัฒนาเป็นสินค้า เพ่ือให้เอกชนรายนั้นสามารถ  
ท ารายได้กับเทคโนโลยีดังกล่าวได้มากพอที่จะคุ้มกับความเสี่ยง เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจไม่ได้
ผลหรือประสบความส าเร็จอย่างท่ีตั้งใจไว้ได้ 

๓. การตั้ง TTO หรือ TLO ในสถาบันอุดมศึกษา 
Technology Transfer Office (TTO) หรือ Technology Licensing Office 

(TLO) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่เป็นผลงานของมหาวิทยาลัย โดยองค์กรดังกล่าวมีหน้าที่น าทรัพย์สินทางปัญญานั้นไปจดทะเบียน
สิทธิบัตร และประเมินศักยภาพในทางการตลาดของทรัพยสินทางปัญญาและนวัตกรรมดังกล่าว  
เพ่ือส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากทรัพย์สินทางปัญญาให้บริษัทน าไปใช้ในเชิง
ธุรกิจแลกเปลี่ยนกับประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยและผู้วิจัย (ผู้ผลิตนวัตกรรม) จะได้คืนมา (ประโยชน์ทาง
ธุรกิจ/การเงิน)  ทั้งนี้ TTO/TLO อาจผลักดันให้เกิด Start-Up ภายในสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ได้อีก
ด้วย โดยการท างานของ TTO/TLO นั้น นอกจากจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาแล้ว ยังต้องใช้อาศัยความรู้ในทางธุรกิจ เพ่ือที่จะสามารถประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย์ของ
ผลงานวิจัยแต่ละชิ้น 
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การท าหน้าที่ของ TTO/TLO นั้น นอกจากจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นแล้ว ผลลัพธ์ที่เกิดจากความร่วมมือดังกล่าว
ยังอาจส่งผลดีกลับมายังนักวิจัยนอกเหนือไปจากผลประโยชน์ในรูปของค่าตอบแทนอีกด้วย อาทิ 
ส่งผลท าให้งานวิจัยได้รับการอ้างถึงในงานตีพิมพ์จนท าให้นักวิจัยรายดังกล่าวเป็นที่รู้จั กในสังคมมาก
ยิ่งขึ้น โดยนักวิจัยสามารถใช้อิทธิพลจากชื่อเสียงนั้นเพ่ือผลักดันประเด็นทางสังคมต่าง ๆ ตลอดจน
เป็นแรงจูงใจให้เยาวชนสนใจที่จะเติบโตขึ้นเป็นนักวิจยัหรือนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตอีกด้วย 

ข. การพัฒนานโยบายด้านนี้ในประเทศญี่ปุ่น 
๑. ประสบการณ์ในอดีต 

ในอดีต มหาวิทยาลัยของรัฐในญี่ปุ่นไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล มหาวิทยาลัย 
จึงไม่มีอ านาจที่จะบริหารจัดการสิทธิในนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นภายใต้กรอบการปฏิบัติหน้าที่ 
ในมหาวิทยาลัยได้ด้วยตัวเอง โดยมหาวิทยาลัยมีเพียงหน้าที่คอยตรวจสอบและรายงานว่าการสร้าง
นวัตกรรมของนักวิจัย (อาจารย์ในมหาวิทยาลัย) นั้น เป็นผลจากการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของรัฐหรือไม่ หากพบว่ามีการใช้ทรัพยากรของรัฐ มหาวิทยาลัยก็ต้องส่งมอบสิทธิ 
ในนวัตกรรมดังกล่าวให้รัฐเป็นผู้น าไปใช้ประโยชน์ แต่หากไม่พบว่ามีการใช้ทรัพยากรของรัฐ ผู้วิจัย  
ก็จะเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่จ าต้องพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยมีส่วนในการ
ก าหนดหัวข้อวิจัยมากน้อยเพียงใด  ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น 

ด้วยสถานภาพและข้อกฎหมาย ณ ขณะนั้น ผู้วิจัย (อาจารย์ในมหาวิทยาลัย)  
จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมได้อย่างเต็มที่  
ในขณะเดียวกัน เมื่อมีการสร้างนวัตกรรมข้ึนแล้ว ผู้สร้างนวัตกรรมก็ไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยต้นสังกัดในการน านวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ ดังจะเห็นได้จาก
การที่เทคโนโลยีจ านวนมากที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยถูกถ่ายทอดไปยังภาคอุตสาหกรรมอย่างไม่เป็น
ทางการ 

๒. แนวยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมการน านวัตกรรมไปต่อยอดเชิงธุรกิจ 
ด้วยเหตุผลข้างต้น ประเทศญี่ปุ่นจึงเห็นความจ าเป็นในการด าเนินนโยบาย 

เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับภาคอุตสาหกรรม โดยนโยบายดังกล่าว 
พัฒนาขึ้นบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการน านวัตกรรมไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งแบ่งออกไดเ้ป็น ๔ ระยะ ได้แก่ 

๒.๑ การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้วยการสร้างบรรยากาศในการค้นคว้าวิจัยที่ดี 

จดัสรรงบประมาณให้เหมาะสม และพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ 
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๒.๒ การปกป้องสิทธิในนวัตกรรม 
ส่งเสริมให้น ากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายที่

เกี่ยวกับการคุ้มครองความลับทางการค้ามาใช้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนสร้างฐานข้อมูลที่ดีส าหรับ
รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ 

๒.๓ ส่งเสริมให้น านวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ส่งเสริมการท าข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  

สร้างความร่วมมือในการวิจัย ร่วมลงทุน หรือกิจการร่วมค้า และส่งเสริมให้เอกชนน าผลงานวิจัย 
ไปพัฒนาต่อยอดเองด้วย 

๒.๔ ส่งเสริมการขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่องและสร้างความยอมรับในสังคม 
ภายหลังจากที่ได้มีการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้ว 

ควรส่งเสริมให้มีการต่อยอดและแพร่หลายเทคโนโลยีดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ 
ตลอดจนเพ่ือให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่รองรับนวัตกรรมนั้น ๆ โดยประโยชน์ที่ ได้รับรวมถึงการเพ่ิมการ
จ้างงาน และการสร้างความยอมรบัต่อนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนในสังคม 

๓. วิวัฒนาการทางกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่น 

ภายใต้แนวยุทธศาสตร์ข้างต้น ประเทศญี่ปุ่นเริ่มมีการออกกฎหมายหรือ 
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับนโยบายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๘ โดยได้ออกกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีหลักการ อาทิ ก าหนดให้มีการอุดหนุนทางการเงิน หรือยกหนี้ให้กับ
องค์กร TTO/TLO ที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้อง ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ ได้มีการออกกฎหมายว่าด้วยการ
น าพลังงานกลับมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยก าหนดให้มีการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
สิทธิบัตรส าหรับองค์กร TTO/TLO 

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ โดยรัฐบาลได้มีมาตรการที่
หลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการและน าสิทธิบัตรของมหวิทยาลัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์
เชิงธุรกิจ และในส่วนของกฎหมายได้ก าหนดยกเลิกข้อห้ามผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติ
หน้าที่ในองค์กร TTO/TLO และออกกฎหมายว่าด้วยการเพ่ิมก าลัง (capacity) ในการสร้างสรรค์
เทคโนโลยีเพ่ือใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งก าหนดให้ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
สิทธิบัตรส าหรับผู้สอนในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ตลอดจนลดเงื่อนไขกรณีที่ผู้สอนใน
มหาวิทยาลัยของรัฐประสงค์ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทเอกชนควบคู่ไปด้วย อีกทั้งยังก าหนดให้
องค์กร TTO/TLO สามารถน าทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นผลงานจากงานวิจัยที่ใช้งบประมาณของ
ภาครัฐไปใช้หาประโยชน์ได้ 

ในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายเพ่ือจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ 
(National Universities) ขึ้นเป็นนิติบุคคลมหาชนซึ่งมีอิสระในการด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
มีอิสระในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยได ้
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ค. แนวโน้มการพัฒนานโยบายด้านนี้ในระยะต่อไป 
๑. ความท้าทายในอนาคตของประเทศญี่ปุ่น 

(๑) งานวิจัยที่ไม่สามารถน าไปในใช้เชิงอุตสาหกรรมจะได้รับการสนับสนุน
ต่อไปหรือไม ่ซึ่งเรื่องดังกล่าวอาจเกิดข้ึนจาก ๒ ปัจจัย คือ  

๑) นักวิจัยจ านวนมากมีแนวโน้มที่จะท าการวิจัยเฉพาะเรื่องที่สามารถ
น าไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมได้เนื่องจากเก่ียวข้องกับรายได้ที่นักวิจัยจะได้รับ 

๒) เงินทุนวิจัยที่อาจได้รับการจัดสรรลดลงเนื่องจากความล้มเหลวในการ
ได้รับสิทธิบัตร   

อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็นประเทศผู้สนับสนุนงานวิจัยเช่นกัน มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า ความวิตกในทั้งสองปัจจัยเป็นเรื่องที่
ปราศจากเหตุผล 

(๒) ควรจ ากัดการประกาศเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือไม่ 

โดยที่ มาตรา ๓๐ แห่งกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรของประเทศญี่ปุ่นก าหนด
กระบวนการเพ่ือสร้างความมั่นใจว่า การน าเสนอผลงานหรือการตีพิมพ์ผลงานโดยผู้วิจัยไม่ได้ท าให้
การขอสิทธิบัตรกระท าไม่ได้ และไม่เป็นเหตุให้ผู้พิจารณาการให้สิทธิบัตรจะปฏิเสธสิทธิในนวัตกรรม 
ที่เกิดขึ้น การที่ผู้วิจัยประกาศเผยแพร่ถึงการค้นพบของตนในรูปแบบเอกสารวิชาการในอินเทอร์เน็ต
หรือในการประชุมขององค์กรทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการส านักงาน
สิทธิบัตรของประเทศญ่ีปุ่น ไม่ท าให้ความใหม่ (novelty) หรือการไม่เปิดเผยในสาระส าคัญของ
นวัตกรรมนั้ น เสียไป อัน เนื่ องมาจากการประกาศเผยแพร่ดั งกล่ าว  หากผู้ป ระดิษฐ์ ได้ ยื่ น 
ค าขอรับสิทธิบัตรและเอกสารที่เก่ียวข้องภายในหกเดือนนับแต่วันประกาศเผยแพร่  ทั้งนี้ ในกรณีของ
การขอรับสิทธิบัตรในยุ โรป นักวิจัยจะถูกบังคับให้งดการประกาศเผยแพร่สิ่งที่ค้นพบจนกว่า
ผลการวิจัยจะมีความสมบูรณ์ในระดับที่มีความแน่นอนเพ่ือให้เกิดความมั่น ใจในการได้รับสิทธิบัตร  
ดังนั้น ในการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ส านักงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาของมหาวิทยาลัยและองค์กร TLOs อาจเสนอแนะให้นักวิจัยงดการประกาศเผยแพร่
ผลการวิจัยของตน 

ในอีกมุมมองหนึ่ง นีลส์ ไรเมอร์ส จากองค์กรบริหารสิทธิทางเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แสดงทัศนะในเรื่องนี้ ไว้ว่า “นักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยไม่ควรเผยแพร่ผลงานล่าช้า กว่า ๒๕ ปีของการบริหารจัดการการพัฒนา
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชู เสส  
หรือมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ผู้สร้างสรรค์ผลงานไม่เคยล่าช้าหรือได้รับการร้องขอให้ตีพิมพ์ผลงาน
ล่าช้า แม้ว่ากรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความสูญเสียการได้รับสถานะสิทธิบัตร (patent position)  
ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ แต่คุณค่าทางวิชาการและความเชื่อมั่นของสังคมจะไมสู่ญเสียไป” แสดงให้เห็น
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ว่า ผู้แสดงทัศนะดังกล่าวยึดถือการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งเป็นบทบาทส าคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยใน
ฐานะท่ีเป็นสถาบนัศึกษาวิจัยทางวิชาการมากกว่าการแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดในทางเศรษฐกิจ 

(๓) การเผยแพร่ข้อมูลในชั้นการด าเนินการที่เป็นความลับ 

ในการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่โดยจัดให้มีการหารือร่วมกันบนพ้ืนฐานที่จะ 
ไม่เปิดเผยข้อมูลทางวิชาการมีความจ าเป็นต้อง ๑) ท าให้เกิดความชัดเจนว่าใครเป็นผู้ด าเนินการ
ศึกษาวิจัย ด าเนินการเมื่อใด และการวิจัยนั้นอยู่ในขั้นตอนใด ๒) ท าให้เกิดความชัดเจนว่าใครเป็น
เจ้าของความคิด (idea) ในระหว่างการแลกเปลี่ยนขอ้มูล และ ๓) รับรองว่าข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งได้
เสนอและแลกเปลี่ยนกันในการประชุมรวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้น 
จะไม่ถูกน าไปเผยแพร่หรือน าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 

การด าเนินการตามข้อก าหนดข้างต้น ผู้วิจัยควรเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติ 
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

๑) ต้องมีการเก็บรักษาบันทึกประจ าห้องทดลองเพ่ือแสดงผลการวิจัย 
ในแต่ละช่วงเวลา โดยบันทึกดังกล่าวต้องไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้และมีการลงลายมือชื่อรับรอง
จากบุคคลที่สามซึ่งเข้าใจเนื้อหาของบันทึกนั้น 

๒) จัดเก็บวาระหรือบันทึกการประชุมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

๓) ต้องจัดให้มีการลงนามในสัญญารักษาความลับด้วยถ้อยค าที่เข้าใจได้ง่าย 
เมือ่ผู้วิจัยได้มีการแลกเปลี่ยนผลการศึกษาวิจัยฉบับกลาง (interim research) 

กระบวนการเหล่านั้นอาจดูยุ่งยากในช่วงเริ่มต้น แต่เป็นสิ่งจ าเป็นในการส่งเสริม
การวิจัยทางวิชาการและการขับเคลื่อนต่อไปเพ่ือให้ได้รับสิทธิบัตร 

(๔) การจัดการด้านความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

ในการครอบครองและการใช้สิทธิบัตรของสมาชิกในคณะของมหาวิทยาลัย 
จะมีภาระหน้าที่ทั้งในการสนับสนุนงานในภาคอุตสาหกรรมและในด้านการศึกษา จึงจ าเป็นที่แต่ละ
มหาวิทยาลัยจะต้องมีรองอธิการบดีหรือเจ้าหน้าที่เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการปัญหาความขัดกันของ
ผลประโยชน์ รวมทั้งจัดให้มีระบบส าหรับการพิจารณาและแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว 

(๕) การหลีกเลี่ยงโศกนาฏกรรมของการไม่เป็นสมบัติร่วมกัน (Tragedy of 
anticommon) 

เมื่อบุคคลหลายคนต่างก็ถือครองสิทธิในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการใช้
เทคโนโลยีจะก่อให้เกิดความยุ่งยากส าหรับผู้ซึ่งประสงค์จะใช้เทคโนโลยีทั้งหมด ซึ่งไมเคิล เฮลเลอร ์
ศาสตราจารย์ด้านทรัพย์สินในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และรีเบกก้า ไอเซนเบิร์ก 
นักเขียนและนักกฎหมายทางด้านเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา เรียกสิ่งนี้ว่า “โศกนาฏกรรมของการ
ไม่เป็นสมบัติร่วมกัน” และหากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นกับสิทธิบัตรงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ความเสี่ยง
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ของการเกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าวจะยิ่งเพ่ิมมากขึ้น การแก้ไขปัญหาหนึ่งที่เป็นไปได้ คือ การน า
สิทธิบัตรในเรื่องต่าง ๆ มารวมไว้เป็นกองกลาง (Patent Pooling) โดยมีส านักงานจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา (Intelligence Property Rights Clearinghouse) หรือกิจการร่วมค้างานวิจัย (Research 
Tool Consortium) เป็นผู้บริหารจัดการ และหากแต่ละมหาวิทยาลัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์หลัก คือ 
การส่งเสริมการวิจัยทางวิชาการ และก าหนดนโยบายการถอืครองและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
จะท าให้บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อภาคอุตสาหกรรมมีความเป็นกลาง ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือและเป็นแรงผลักดันในภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

๒. แนวโน้มของนวัตกรรมและสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น 
เมื่อพิจารณาจากสถิติในช่วงหลังปี ค.ศ. ๒๐๐๕ จะเห็นได้ว่า จ านวนผู้วิจัย 

ค่อย ๆ ลดลงและคงที่มาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๗ จ านวนนวัตกรรมได้มีการยื่นค าขอรับสิทธิบัตรมีอัตรา
เพ่ิมสูงขึ้นในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๐ - ๒๐๑๓  อย่างไรก็ตาม การยื่นค าขอดังกล่าวมีแนวโน้มจะลดลง
เช่นเดียวกับอัตราของความเป็นเจ้าของนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยอันเนื่องมากจากการขาดแคลน
เงินทุนที่จะใช้ในกระบวนการการยื่นขอสิทธิบัตร โดยมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเป็นกลุ่มที่มี
ความส าคัญในอันดับที่สามของการสร้างองค์ความรู้ทางนวัตกรรม และโดยร้อยละ ๖๖ ของ
ผลงานวิจัยได้ถูกน าไปใช้ในบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น แต่หากเปรียบเทียบกับกรณีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกาจะมีส่วนส าคัญ
มากกว่าในการน าองค์ความรู้ไปใช้ในบริษัทขนาดเล็กหรือธุรกิจสร้างใหม่ (Startup) 

๓. ความเข้าใจที่แตกต่างกันระหว่างนักวิจัยและนักธุรกิจเกี่ยวกับองค์ความรู้
ทางวิชาการต่อการสร้างนวัตกรรม 

แม้ว่านักวิจัยจะเป็นผู้น าองค์ความรู้ทางวิชาการมาใช้ โดยระบุเพียงแหล่งที่มา
ต่างๆ ของความรู้นั้น แต่พวกเขาไม่ได้น าเสนอให้นักธุรกิจทราบว่า ความรู้แต่ละอย่างนั้นมีอะไรอยู่
บ้าง เป็นผลให้นักธุรกิจไม่ทราบถึงข้อมูลดังกล่าว และได้แต่น าองค์ความรู้เท่าที่มีอยู่ภายในองค์กรที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนของการพัฒนาสินค้าหรือบริการมาบริหารจัดการเท่านั้น แม้ว่าสินค้าหรือบริการนั้น
อาจพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมขึ้นได้ด้วยองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรก็ตาม โดยเฉพาะเมื่อไม่ม ี
การตกลงร่วมมือหรือท าสัญญาให้ใช้สิทธิบัตรที่เกิดจากการตัดสินใจร่วมกันระหว่างเอกชนและ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน  ทั้งนี้ ในการเจรจาท าสัญญาในงานวิจัยทางวิชาการไม่ควรคาดหวังจนเกินไป
ส าหรับผู้บริหารกิจการซึ่งมักจะไมส่นใจองค์ความรู้ทางวิชาการในการสร้างนวัตกรรม  

ในกรณีของอุตสาหกรรมยามีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า แม้ว่านักวิจัยจะน าเสนอ
องค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่การวิจัยและพัฒนาของเอกชน แต่ยังคงเป็นเรื่องยากท่ีจะสร้างผลิตภัณฑ์
หรือบริการใหม่เข้าสู่ตลาดได้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชีวภาพที่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยาที่จ าเป็นต้องผ่านผลการทดสอบในขั้นตอนที่หนึ่งทั้งเป็นการทดสอบในด้านที่เกี่ยวข้อง
และไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรค (clinical and nonclinical testing ) เสียก่อน ซึ่งอาจจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ก็ได้ หรือในการพัฒนาทางด้านยาที่มาจากเมล็ดพืชก็มีหลายกรณีที่องค์ความรู้ 
ทางวิชาการไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์  ด้วยเหตุนี้ ความเข้าใจที่
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แตกต่างกันระหว่างนักวิจัยและนักธุรกิจจึงอาจเกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
กระบวนการวิจัยพัฒนายาตัวใหม่ ที่ขั้นตอนเหล่านั้นไม่จ าต้องมีความต่อเนื่องกันและสร้างความส าเร็จ
ขึ้นได้เสมอ  ท าให้เป็นเรื่องยากที่จะน าองค์ความรู้ทางวิชาการมาใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจลงทุน
ขนาดใหญ่ในทางธุรกิจ  

 

 

 

ง. กรณีศึกษาในการพัฒนายา Tocilizumab (Actemra) 
ยา Tocilizumab (Actemra) ได้ พัฒ นาขึ้น โดยการวิจัยร่วมกันระหว่าง

ศาสตราจารย์ คิชิโมโตะ ทาดามิทสึ แห่งมหาวิทยาลัยอาซาก้า และบริษัทยา ชูไก ฟามาซูติคอล จ ากัด 
เพ่ือใช้รักษาโรคไขข้ออักเสบและเป็นยาชีววัตถุชนิด antibody drug แรกที่ผลิตขึ้นในประเทศญี่ปุ่น 
โดยได้รับการรับรองมากกว่า ๑๐๐ ประเทศทั่วโลก โดยได้รับความนิยมและมียอดจ าหน่ายกว่า  
๑ พันล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ซึ่งความส าเร็จนั้นเกิดขึ้นจากการที่ผู้วิจัยได้ให้ข้อมูล
โดยตรงต่อประธานบริษัทชูไกฯ เพ่ืออธิบายถึงศักยภาพของยา antibody drug ในการรักษาโรค ท า
ให้บริษัทชูไกฯ ตัดสินใจลงทุนให้เงินสนับสนุนการสร้างโรงงานผลิตยาดังกล่าวขึ้น จากกรณีศึกษานี้
แสดงให้เห็นถึงปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ คือ  

(๑) การเอาชนะความเข้าใจที่แตกต่างกันระหว่างนักวิจัยและนักธุรกิจเกี่ยวกับ
การองค์ความรู้ทางวิชาการมาใช้ในการสร้างนวัตกรรม  

(๒) การสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกิดความเข้าใจว่าความสนใจในองค์ความรู้ 
ทางวิชาการมีอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจส าหรับฝ่ายบริหารสูงสุดของกิจการ 
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หัวข้อที่ ๖ 
การวิเคราะห์เปรียบเทยีบกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และข้อเสนอแนะส าหรับประเทศไทย๑ 
    

 
๑. กรอบนโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมนั้น สามารถ

แบง่ไดเ้ป็น ๓ ระดับ คือ  
ระดับที่หนึ่ง เป็นการก าหนดเป้าหมาย  
ระดับที่สอง เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ส าคัญ ในระดับนี้ประกอบด้วยการก าหนด 

“วิสัยทัศน์” และการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์แบบแนวนอน และ
ยุทธศาสตร์แบบแนวตั้ง 

ยุทธศาสตร์แบบแนวนอน (Horizontal priorities) คือ ยุทธศาสตร์ที่จะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็นการยกระดับทั้งหมด ส าหรับประเทศไทยการก าหนดยุทธศาสตร์นี้
ควรเป็นเรื่องเก่ียวกับการพัฒนางานวิศวกรรมและการออกแบบ 

ยุทธศาสตร์แบบแนวตั้ง (Vertical Priorities) คือ ยุทธศาสตร์เฉพาะกิจกรรมที่ 
จะมุ่งท าให้เรื่องนั้น ๆ ส าเร็จ มีลักษณะเป็นการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เนื่องจากการมีข้อจ ากัด 
ทางทรัพยากร หากไม่มีการก าหนดเป้ าหมายในส่วนนี้ อาจท าให้ ไม่มีกิจกรรมใดส าเร็จได้  
ส าหรับประเทศไทยก็มีการหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นกัน๒ ซึ่งในที่นี้จะยังไม่พิจารณาว่า 
การก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยเหมาะสมหรือไม่ 

                                                           
๑ Comparative Analysis of Science and Technology Laws and Policies and 

Suggestions for Thailand โดย Professor Patarapong Intarakumnerd บรรยายวันพุธ ที่  ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.  

จัดท าโดยนางสาวรัมภา รัฐสมบูรณ์ นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ ฝ่ายกฎหมาย
เทคโนโลยีและการพลังงาน กองกฎหมายเทคโนโลยีและการคมนาคม 

๒ เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติก าหนด ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
เพื่ออนาคต (New Engine of Growth) จ านวน ๑๐ คลัสเตอร์ ตามทีก่ระทรวงอตุสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 

๑ ) การต่ อยอด ๕  อุตสาหกรรม เดิ มที่ มี ศั กยภาพ (First S-curve) ประกอบด้ วย  
๑. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) ๒. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
(Smart Electronics) ๓. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ (Affluent, Medical 
and Wellness Tourism) ๔ . การเกษตรและเทคโนโลยี ชี วภาพ (Agriculture and Biotechnology) และ  
๕. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 

๒) การเติม ๕ อุตสาหกรรมอนาคต (New-S-curve) ประกอบด้วย ๑. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
(Robotics) ๒. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) ๓. อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) ๔. อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) และ ๕ อุตสาหกรรมการแพทย์ 
ครบวงจร (Medical Hub) 
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ระดับที่สาม เป็นการก าหนดโครงการหรือนโยบายที่ เฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย
การก าหนดโครงการหรือนโยบาย และการด าเนินการตามโครงการหรือนโยบายนั้น โดยมีการเรียนรู้
และปรับเปลี่ยนการด าเนินการ ในส่วนนี้เมื่อพิจารณาการด าเนินการของประเทศไทย พบว่า มีการใช้
ระยะเวลาในการก าหนดโยบายต่าง ๆ ค่อนข้างนาน จึงท าให้มีเวลาในการด าเนินการตามโครงการ
หรือนโยบายต่าง ๆ สั้นลงกว่าที่ควรจะเป็น และไม่ค่อยมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย ท าให้ในกรณีที่ 
การด าเนินการตามโครงการหรือนโยบายไม่เกิดผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพจึงไม่ได้มีการแก้ไข
โครงการหรือนโยบายดังกล่าว ท าให้โครงการหรือนโยบายที่อาจไม่เหมาะสมแล้วยังมีการด าเนินการต่อไป  

๒. เป้าหมายของนโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับ
ประเทศพัฒนาใหม่ 

โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนา การพัฒนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทยสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาแล้วโดยไม่ต้องมีการ
คิดค้นขึ้นใหม่ แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อเสียเปรียบ คือ ประเทศก าลังพัฒนาอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลาง
ความรู้ เช่น สถาบันการศึกษาชั้นน าของโลก ท าให้บริษัทของประเทศก าลังพัฒนาสร้างความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาชั้นน าได้ยากขึ้น ประกอบกับในประเทศก าลังพัฒนาจะมีความต้องการสินค้าที่
มุ่งเน้นราคาที่ถูกกว่า มากกว่าสินค้าที่มีคุณภาพดีที่มีความแตกต่างอย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
ลักษณะของตลาดในประเทศก าลังพัฒนาเช่นนี้ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาสินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มีราคาสูง 

ประเทศพัฒนาใหม่ เช่น เกาหลีและสิงคโปร์ สามารถพัฒนาประเทศของตนได้ 
โดยอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศพัฒนาแล้ว โดยมีการพัฒนาประเทศอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป และเมื่อมีการพัฒนาสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีได้ดีจนสามารถผลิตสินค้า
หรือบริการจนสามารถเข้าสู่ตลาดโลกได้แล้ว ก็จะเริ่มกลายเป็นประเทศพัฒนาใหม่ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเพ่ือกลายเป็นประเทศพัฒนาใหม่ คือ การเรียนรู้จากเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ของประเทศพัฒนาแล้ว และน ามาปรับปรุงสินค้าและบริการของตนอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

ยกตัวอย่างเช่น การเกิดขึ้นของสินค้าที่เป็นนวัตกรรมอย่างสมาร์ทโฟน ที่ในช่วงแรก
จะมีการผลิตสินค้านี้หลายรูปแบบ เช่น iPhone และ Blackberry ต่อมาเมื่อมีการพัฒนามากขึ้นจะ
พบว่าสมาร์ทโฟนแบบ iPhone เป็นที่นิยมมากกว่า สมาร์ทโฟนแบบ Blackberry ก็จะค่อยๆ หายไป 
และมีการพัฒนา iPhone รุ่นต่าง ๆ มากขึ้น (การพัฒนา iPhone รุ่นหลัง ๆ จะมุ่งเน้นการพัฒนาที่
กระบวนการผลิตมากกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่) และในขณะที่ iPhone ได้รับความนิยม
และได้รับการพัฒนามาระยะนึงแล้ว ประเทศพัฒนาใหม่ก็จะเริ่มเรียนรู้พัฒนาสินค้าและบริการของ
ตนเกิดเป็นสมาร์ทโฟนของซัมซุงหรือเสี่ยวมี่ที่ผลิตออกมาในภายหลังที่มีคุณสมบัติส าคัญคล้าย 
iPhone แต่มีราคาที่ถูกว่ามาก การพัฒนาสินค้าและบริการเช่นนี้ของประเทศจีนและประเทศเกาหลี
เป็นผลมาจากการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศจีน
และประเทศเกาหลี ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เทคโนโลยีของประทศพัฒนาแล้วจนสามารถผลิตเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของตนเองได้ ดังแผนภาพด้านล่าง  

 
                                                                                                                                                                      

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเป้าหมาย มี ๑๒ อุตสาหกรรม โดยเพิ่มอุตสาหกรรมการป้องกัน
ประเทศ (Defense) และอุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา (Education and Human Resource 
Development) เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายล าดับที่ ๑๑ และล าดับที่ ๑๒ 
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แผนภาพแสดงการพัฒนาทางเทคโนโลยี ทั้งแง่นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต 

 
ส าหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว ลักษณะของการพัฒนาทางเทคโนโลยีจะเป็นไป

ตามล าดับของการวิจัย          การพัฒนา         การออกแบบ         และการผลิต  
แต่กรณีของประเทศพัฒนาใหม่จะมีลักษณะย้อนกลับ คือ เริ่มต้นจากการผลิต 

       การอกแบบ         การพัฒนา          และการวิจัย โดยมีลักษณะเริ่มจากการผลิตก่อน เช่น  
มีการการรับจ้างผลิตสินค้าที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีแล้ว เมื่อผลิตจนช านาญก็มีการปรับปรุง 
การออกแบบ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจึงท าการวิจัยเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ของตนเอง  

ทั้งนี้ สิ่งส าคัญของประเทศไทยนั้น ควรมุ่งเน้นที่กระบวนการการเรียนรู้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมโดยไม่จ าเป็นต้องสร้างเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเอง และควรมีการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือให้ประเทศไทยมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยมีการร่วมมือจากภาคส่วนต่าง 
ๆ ทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ นอกจากนี้ การก าหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยควรมีความชัดเจน
และเฉพาะเจาะจง เช่น ประเทศเกาหลีมีวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นประเทศชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ๑ ใน ๗ ของโลก ประเทศไต้หวันมวีิสัยทัศน์ว่าเป็น Green Silicon Valley  

๓. ตัวอย่างการก าหนดยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศพัฒนาใหม่ 
การก าหนดยุทธศาสตร์นี้จ าเป็นต้องทราบว่าประเทศไทยมีระดับการพัฒนา 

ทางอุตสาหกรรมในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ซึ่งไทยอยู่ในการพัฒนาระดับที่สอง 
คือ มีการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแต่ยังอยู่ภายใต้การพัฒนาตามเทคโนโลยีของต่างชาติ  
การจะเปลี่ยนเป็นประเทศในการพัฒนาระดับที่สามได้นั้น จะต้องมีความสามารถในการดูดซับความรู้
ต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้มักจะตกอยู่ภายใต้กับดักของรายได้ปานกลาง๓ 

                                                           
๓ ปรากฏการณ์ที่ประเทศประเทศหนึ่งสามารถเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่สุดทา้ยก็ไม่สามารถพฒันาต่อ

จนเป็นประเทศรายได้สูงหรือประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้ 
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๓.๑ ยุทธศาสตร์แบบแนวนอน จะช่วยยกระดับการเปลี่ ยนแปลงทั้ งหมด  
การด าเนินการยุทธศาสตร์นี้ จ าเป็นต้องมีการมีการรวมกลุ่มของบริษัทต่าง ๆ จ านวนมาก  
มีการออกแบบและงานวิศวกรรม มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการส่งเสริมนวัตกรรม เช่น การจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาด้วยตนเอง และการผลิตสินค้าใหม่ 

ตัวอย่างยุทธศาสตร์แบบแนวนอนที่น่าสนใจ ได้แก่ การให้เงินอุดหนุนเพ่ือ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์และประเทศญี่ปุ่น 
การสนับสนุนเพ่ือให้เกิดกลุ่มความร่วมมือในภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน การส่งเสริม 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลี และการส่งเสริมเทคโนโลยีให้แก่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศญี่ปุ่น  

๓.๒ ยุทธศาสตร์แบบแนวตั้ง เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์เฉพาะกิจกรรมจะมุ่งท าให้
เรื่องนั้น ๆ ส าเร็จ 

ตัวอย่างการก าหนดยุทธศาสตร์แบบแนวตั้งของประเทศไต้หวัน ได้แก่ 
(๑) การก าหนดเลือกภาคอุตสาหกรรมที่จะได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ  

(ในปี ค.ศ. ๑๙๘๐) โดยก าหนดว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวจะต้องมีลักษณะ Two high, Two low และ 
Two large กล่าวคือ ๑) ต้องมีการใช้เทคโนโลยีและมีการเพ่ิมมูลค่าสูง ๒) มีการสร้างมลภาวะต่ าและ
มีการใช้พลังงานต่ า และ ๓) มีตลาดรองรับขนาดใหญ่และมีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมอ่ืน
อย่างกว้างขวาง เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น 

(๒) การก าหนดเลือกคลัสเตอร์ตามพ้ืนที่ มีการสร้างอุทยานอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์ Hsinchu (Hsinchu Science-based Industrial Park) อุทยานวิทยาศาสตร์นี้ไม่ใช่แต่
มีเพียงสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังมีภาคอุตสาหกรรมการผลิตอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วย 

(๓) การก าหนดเลือกผลิตภัณฑ์ (ในปี ค.ศ. ๑๙๙๐) โดยเลือกส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีภายในประเทศ 

(๔) การก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญ (ในปี ค.ศ. ๑๙๙๐) เช่น อุตสาหกรรมที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงและมีศักยภาพสูง จะได้รับเงินอุดหนุนจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง
อุตสาหกรรม การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปลายน้ า ความสามารถในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณมาก และเทคโนโลยีดังกล่าวไมส่ามารถได้มาหรือส่งเสริมโดยบริษัทเอกชน
เพียงรายเดียว 

๔. อุปทานและอุปสงค์ของนโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

ในด้านอุปทาน (Supply-side) นโยบายต้องมุ่งเป้าไปที่การเพ่ิมแรงจูงใจของบริษัท 
และเพ่ิมความสามารถในการลงทุนด้วยนวัตกรรม โดยการลดต้นทุน 

เครื่องมือในการสนับสนุนนโยบายในด้านอุปทาน ได้แก่  
(๑) นโยบายทางการเงิน เช่น การให้เงินสนับสนุน การให้รางวัล 
(๒) นโยบายเกี่ยวกับการบริการ มีลักษณะเป็นการให้ข้อมูลและสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือ โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชน-สถาบันการศึกษา  
ในพ้ืนที่เดียวกัน ในประเทศสิงคโปร์มีการก าหนดให้อาจารย์มหาวิทยาลัยสามารถไปท างานใน
บริษัทเอกชนได้โดยรัฐจะจ่ายค่าจ้างที่เพ่ิมขึ้นให้ ท าให้มีอาจารย์ไปช่วยพัฒนาการวิจัยและผลิตภัณฑ์
ของบริษัทโดยมีการใช้ห้องทดลองของมหาวิทยาลัยได้ ท าให้มีการพัฒนาในภาคเอกชนเป็นอย่างมาก 
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จึงถือเป็นนโยบายที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนา ส าหรับประเทศไทยนั้นมีการสร้างพ้ืนที่ที่ท าให้
เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เช่น โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(The Eastern Economic Corridor (EEC)) 

ในด้านอุปสงค์ (Demand-side) นโยบายต้องมุ่งสร้างนวัตกรรม และหรือเร่งให้เกิด
การใช้นวัตกรรมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากหากปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดบริษัทจะมีการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีช้ากว่า  ทั้งนี้ มีบริษัทเอกชนของไทยหลายแห่งไม่ต้องการพัฒนานวัตกรรมของตน
เพราะเห็นว่าเป็นการเพ่ิมต้นทุนและยังไม่เห็นตลาดที่จะรองรับ รวมทั้งบางบริษัทมีความสนใจ 
ที่จะปรับปรุงแต่เริ่มต้นได้ยากโดยไม่ทราบแหล่งที่จะหาความร่วมมือได้ 

เครื่องมือในการสนับสนุนนโยบายในด้านอุปสงค์ ได้แก่  
(๑) การสร้างอุปสงค์จากภาครัฐ เช่น การก าหนดให้การซื้อเครื่องจักรที่มีการผลิต 

ในประเทศจะได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ หรือในประเทศญี่ปุ่นมีการก าหนดว่าหากบริษัทสามารถ
สร้างนวัตกรรมได้ รัฐจะมีการรับซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติที่แตกต่างจากประเทศไทย
ที่ไม่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิงพัฒนาได้เนื่องจากเกรงจะเกิดความเสี่ยงในการใช้งาน 

(๒) การก าหนดกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น การก าหนดมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่นฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ จะท าให้ผู้ผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง 
ให้ประหยัดไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น 

(๓) การสนับสนุนทางการเงินแก่ภาคเอกชน เช่น การให้เงินช่วยเหลือ มาตรการ 
ทางภาษ ี

(๔) การสนับสนุนอื่นแก่ภาคเอกชน เช่น ให้การฝึกอบรมและการศึกษาเพ่ิมเติม 
ทั้งนี้  ในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีข้อพิจารณาประโยชน์และข้อจ ากัดของเครื่องมือต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
(๑) การลดภาษี เป็นเครื่องมือที่ เป็นการไม่ เลือกปฏิบัติ เพราะเลือกเป็นราย 

ภาคอุตสาหกรรมได้ และบริหารจัดการได้ง่าย แต่มีข้อจ ากัดที่จะไม่เป็นการสนับสนุนสตาร์ทอัพ 
ที่เพ่ิงเกิดใหม่ เพราะมักจะสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีการด าเนินการมาแล้ว 

(๒) การให้กู้ เป็นเครื่องมือที่สามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง  
และสามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงในแต่ละช่วงเวลาได้ แต่ก็ มีข้อจ ากัดใน 
การสนับสนุนสตาร์ทอัพหรือวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม ในการหาหลักประกันการกู้ยืมเงินได้ 

(๓) การให้เงินอุดหนุน เป็นเครื่องมือที่สามารถก าหนดกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม 
ประเภทของผู้รับเงินอุดหนุนได้ง่าย แต่มีข้อจ ากัดในแง่ของความโปร่งใสและความสามารถของภาครัฐ
ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับประเทศไทยนั้น การให้ เงินอุดหนุนก็มีข้อจ ากัดว่าการเลือก
กลุ่มเป้าหมายมีความโปร่งใสหรือไม่ 

(๔) การมีส่วนร่วมในการลงทุนของภาคเอกชน เป็นเครื่องมือที่สามารถก าหนด
กิจกรรมได้อย่างชัดเจน และลดความเสี่ยงของภาคเอกชนในความไม่แน่นอนที่จะได้รับเงินลงทุน 
อย่างไรก็ดี ยังมีข้อจ ากัดในแง่ของความโปร่งใสและความสามารถของภาครัฐในการก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมมีโอกาสไม่ประสบผลส าเร็จได้  
จึงอาจเกิดปัญหาว่าในการเลือกกิจกรรมนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ ผู้มีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรม
เป้าหมายหรือโครงการจะต้องร่วมรับผิดหากไม่ประสบความส าเร็จหรือไม่ กรณีเช่นนี้ ในประเทศ
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มาเลเซียมีการออกกฎหมาย write off ‘bad’ project เพ่ือยกเว้นความรับผิดของผู้เกี่ยวข้องในการ
เลือกกลุ่มเป้าหมายโดยสุจริตแม้ต่อมาโครงการนั้นจะไม่ประสบผลส าเร็จ 

๕. การระดมทุนเพื่อพัฒนาในระยะแรก 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมนั้น จ าเป็นต้องใช้เงินทุนใน 

การด าเนินการ โดยส่วนใหญ่จะมีการระดมทุนในระยะเริ่มแรกจากแหล่งทุนดังต่อไปนี้ 
(๑) จากเพ่ือนและครอบครัว มักเป็นแหล่งทุนแหล่งแรกในการลงทุน 
(๒) จากกทุนแบบให้เปล่า มักเป็นเงินจากกองทุนหรือมูลนิธิต่าง ๆ  
(๓) จากเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ที่ เป็นสถาบันการเงินแบบพิเศษ 

ที่มาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ มักลงทุนประมาณ ๕ - ๗ ปี เมื่อกจิการมีก าไรหรือเข้าสู่ตลาดหุ้นได้แล้ว
ก็จะถอนการลงทุนออกไป ซึ่งประเทศไทยมีการระดมทุนในรูปแบบของ Venture Capital ระดับชาติ
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยมีมูลค่าน้อย Venture Capital มักลงทุน
ประมาณ ๕ ล้านเหรียญสหรัฐเป็นอย่างน้อย 

ประเทศสิงคโปร์มีนโยบายเกี่ยวกับการระดมทุนของสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่น่าสนใจ โดยรัฐจะสนับสนุนให้มีการลงทุนโดยก าหนดว่าในทุก ๆ การลงทุนจ านวนเท่าใด 
รฐัจะมีการลงทุนเพ่ิมเป็นจ านวนเงินเท่าใดตามแต่ชนิดของกิจการ และส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการ 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเครื่องมือในการสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม พบว่า ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศ
ไต้หวัน มีการใช้มาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การให้เงินอุดหนุน การให้กู้  การจัดหาเงินทุน  
เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเช่นเดียวกัน 
แต่มีรายละเอียดในการด าเนินการและมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญ เช่น  

- สิทธิประโยชน์ทางภาษี ประเทศไทยมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่กิจกรรมที่
ครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาโดยในอดีตไม่ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ (เริ่มมีการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในปี ๒๕๕๘) ซึ่งแตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ ที่จะก าหนดการให้สิทธิประโยชน์แก่ 
กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป และก าหนดกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  ทั้งนี้ ประเทศอ่ืน ๆ ไม่มีการตรวจสอบ 
แต่ละโครงการอย่างของประเทศไทย อันส่งผลให้มีจ านวนโครงการที่ได้รับการตรวจสอบมากขึ้น 
แต่ก็เป็นการจ ากัดจ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ส าหรับประเทศไต้หวันได้มีการ
ปรับปรุงให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทหรือกิจกรรมที่อยู่นอกประเทศไต้หวันแต่ด าเนินการตอบสนองต่อ
นโยบายของไต้หวันด้วย 

- การให้เงินอุดหนุน ประเทศอ่ืน ๆ ข้างต้นมุ่งเน้นการให้เงินอุดหนุนจ านวนมาก
อย่างกว้างขวางเป็นส าคัญ แตกต่างจากประเทศไทยที่มีการให้ เงินอุดหนุนเป็นจ านวนน้อย 
และไม่มีการมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นยุทธศาสตร์ ท าให้การให้เงินอุดหนุนเป็นมาตรการที่ 
ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนัก 

- การให้กู้ เป็นเครื่องมือส าคัญของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย แตกต่างจาก
ประเทศสิงคโปร์และไต้หวัน ซึ่งประเทศไทยมีการให้กู้โดยทั่วไปไม่ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายพิเศษอย่าง
ประเทศมาเลเซียหรือประเทศไต้หวันที่เน้นกิจกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีจึงส่งผลให้โครงการส าคัญ 
มีจ านวนมากขึ้น 
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- การจัดหาเงินทุน แม้ประเทศไทยจะมีกองทุน Venture Capital แต่เป็นกองทุน 
ที่ มี เงิน ล งทุ น จ าน วนน้ อย  แตกต่ างจากของประเทศ ไต้ห วันที่ มี เงิ น ลงทุ น จ าน วนมาก  
ซึ่งภาคอุตสาหกรรมของไทยที่มีการจัดหาเงินทุนโดย Venture Capital จะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องจักรและอุปกรณ์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์จากไม้ เป็นหลัก  
แตกต่างจากประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไต้หวัน ที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า  

ส าหรับข้อพิจารณาของประเทศไทยนั้น มีความแตกต่างจากประเทศไต้หวัน 
ซึ่งเป็นประเทศพัฒนาใหม่ค่อนข้างมากเพราะงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมของประเทศไทย อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เป็นหลัก แตกต่างจากกรณีประเทศไต้หวันที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง 
การเศรษฐกิจ การผลักดันนโยบายที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงเกิดขึ้นได้ง่าย
กว่าเพราะอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน  นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมของไทยยังมีบทบาทน้อย 
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือผลักดันนโยบายที่เกี่ยวกับกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
รวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมไม่มีสถาบันวิจัยในหน่วยงาน ประกอบกับทัศนคติของไทยที่ค่อนข้าง
กังวลเกี่ยวกับการทุจริต ท าให้ไม่ค่อยมีการอุดหนุนภาคเอกชนเพราะกังวลว่าจะมีลักษณะเป็น 
การเลือกปฏิบัติแก่เอกชนรายใดรายหนึ่ง 

นอกจากนี้ เมื่อย้อนกลับไปพิจารณาผู้น าทางเศรษฐกิจคนส าคัญ จะพบว่าประเทศไทย
มีแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่รับอิทธิพลจากศาสตราจารย์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ 
แตกต่างจากประเทศไต้หวันที่มี นาย K. T. Li. เป็นบิดาแห่งเศรษฐกิจไต้หวัน ซึ่งเป็นวิศวกรโดยด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นาย K. T. Li. สร้างนโยบายที่ช่วยดึงดูดผู้ประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และช่วยจัดหาทุนให้กับบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ของไต้หวัน ซึ่งน าไปสู่การเป็น
อันดับหนึ่งของไต้หวันในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ รวมทั้งยังช่วยสร้าง Hsinchu Science 
Park ซึ่งต่อมากลายเป็นที่รู้จักในชื่อซิลิคอนแวลลีย์ของไต้หวัน อุทยานแห่งนี้เป็นหนึ่งในศูนย์กลาง 
ชั้นน าของโลกส าหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
คอมพิวเตอร์ 

๖. ตัวอย่างแนวทางใหม่ส าหรับนโยบายเกี่ยวกับนวัตกรรม 
(๑) การให้เงินอุดหนุนโดยผ่านการประกวด 
เดิมลักษณะของการให้เงินอุดหนุนมักจะให้เงินอุดหนุนเป็นก้อน แต่ต่อมา 

บางประเทศเปลี่ยนแปลงแนวทางในการให้เงินอุดหนุน โดยมีการให้เงินอุดหนุนเพียง ๑ ใน ๓ ของเงิน
ลงทุน และการให้เงินอุดหนุนนี้จะมีการประกวดโครงการที่จะได้รับเงินอุดหนุน ทั้งนี้ เงินลงทุนอีก  
๒ ส่วน เป็นเงินลงทุนจากสถาบันวิจัย และเงินลงทุนจากภาคอุตสาหกรรม อย่างละ ๑ ส่วน  ทั้งนี้  
การก าหนดนโยบายดังกล่าวท าให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัย  
โดยจะต้องเสนอโครงการที่มีความน่าสนใจเข้ามาแข่งขันกับโครงการจากกลุ่มความร่วมมืออ่ืน  
หากโครงการใดชนะการประกวด โครงการนั้นจะได้รับเงินอุดหนุน นโยบายเช่นนี้ประสบความส าเร็จ
ในประเทศไต้หวัน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเยอรมนี และแม้บางโครงการจะไม่ชนะการประกวด 
แต่ก็เกิดความร่วมมือกันและสามารถหาแหล่งทุนจากแหล่งอ่ืนได้ 
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(๒) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ประเทศฟินแลนด์มีการจัดตั้ ง Tekes ในปี  ค.ศ. ๒๐๐๘ เป็นหน่วยงาน 

ของรัฐที่ได้รับทุนส าหรับการจัดหาเงินทุนเพ่ือการวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรมในฟินแลนด์  
สามารถจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นนวัตกรรมได้ ในการด าเนินการของ Tekes จะเข้าไปช่วย
วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การแบ่งปันความเสี่ยงและต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการ 
ที่เป็นนวัตกรรม และเพ่ิมความสามารถในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 

กรณี Tekes นี้ จะมีความแตกต่างกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทย
เป็นอย่างมาก 

(๓) สถาบันวิจัยภาครัฐในฐานะท่ีเป็นคนกลางด้านนวัตกรรม 
ประเทศไต้หวันมีสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology 

Research Institute (ITRI)) เป็นหน่วยงานของกระทรวงการเศรษฐกิจ ท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง
ภาคเอกชนและภาคเอกชน ระหว่างภาคเอกชนกับรัฐ ภารกิจและเครื่องมือในการสนับสนุนของ ITRI 
มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลา โดยสรุปดังนี้ 

ระยะเริ่มต้น (ค.ศ ๑๙๗๐ - ต้น ค.ศ. ๑๙๘๐) ในระยะนี้บริษัทในประเทศ
ไต้หวันยังไม่มีความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยี ITRI จึงมีบทบาทในการน าเข้าเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ แล้วด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือท าความเข้าใจต่อเทคโนโลยีดังกล่าว จากนั้นจึงมีการ
จัดตั้งบริษัทใหม่ที่มาจากการแยกตัวของบุคลากรของ ITRI โดยชั้นแรกมีการส่งวิศวกรจ านวน ๑๐ คน
ของ ITRI ไปฝึกอบรม และมีโครงการผลิตผลิตภัณฑ์น าร่อง ต่อมา เจ้าหน้าที่ ๑๕๐ คนของ ITRI  
จึงแยกออกจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ คือ United Microelectronics Corporation (UMC) และ Taiwan 
Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทผลิต 
Semiconductor ชั้นน าอันดับ ๑ และอันดับ ๒ ของโลก  

ในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ - ต้น ค.ศ. ๑๙๙๐ ในระยะนี้บริษัทในประเทศไต้หวันเริ่มมี
ความสามารถในการออกแบบและการผลิตแล้ว ITRI จึงมีบทบาทเป็นคนกลางในการสร้าง 
ความร่วมมือในการวิจัยและการพัฒนาให้แก่บริษัทต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์  
เช่น ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาของกลุ่มพันธมิตรเกี่ยวกับโน้ตบุ๊ค โดยในปี ค.ศ. ๑๙๙๐  
มีการสร้างความร่วมมือจาก ๔๐ บริษัท จากสาขาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
และต่อมาสามารถพัฒนาเป็นการผลิตโน้ตบุ๊คได้ในเวลา ๖ เดือน 

ในปลายปี  ค.ศ. ๑๙๙๐ - ปัจจุบัน ในระยะนี้บริษัทในประเทศไต้หวัน 
มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาแล้ว และมีความสนใจต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ITRI จึงมีบทบาท 
ในการสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดสตาร์ทอัพ โดยใช้เครื่องมือ คือ 
การเปิดโอกาสให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ห้องทดลองเป็น “Open Lab” และบ่มเพาะ
ให้เกิดสตาร์ทอัพ 

จะเห็นได้ว่า นโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  
ที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องเป็นนโยบายที่สามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนได้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
 
 



๖๙ 
 

๗. ข้อเสนอแนะส าหรับประเทศไทย 
(๑) ควรใช้ทรัพยากรและระยะเวลาที่มากขึ้นส าหรับการด าเนินการตามโครงการ 

แผน หรือยุทธศาสตร์ต่าง ๆ และมีการเรียนรู้ ในระหว่างที่ด าเนินการด้วย  ทั้ งนี้  ไม่ควรใช้ 
ระยะเวลานานในการจัดท าแผนต่าง ๆ ในบางประเทศมีการก าหนดในกฎหมายว่าการลงทุนในด้าน  
นาโนเทคโนโลยีต้องมีการลงทุนอย่างน้อย ๑๐ ปี  

(๒) ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการเรียนรู้ เทคโนโลยีของบริษัท โดยให้ 
บริษัทผู้ประกอบการเป็นศูนย์กลางในการท าวิจัยและพัฒนา ไม่ใช่สถาบันการศึกษาที่รับท าวิจัย  
เพ่ือให้การวิจัยและพัฒนานั้นตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ 

(๓ ) ยุทธศาสตร์แบบแนวนอน (Horizontal priorities) ที่ เหมาะสมส าหรับ 
ประเทศไทย คือ การออกแบบและงานวิศวกรรม 

(๔) ต้องเข้าใจว่าแต่ละภาคอุตสาหกรรมหรือแต่ละคลัสเตอร์มีความแตกต่างกัน  
จึงต้องใช้นโยบายและเครื่องมือที่แตกต่างกันจึงจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๕) ควรกระตุ้นบริษัทผู้ประกอบการให้เกิดความต้องการสร้างนวัตกรรม หรือเร่งให้
เกิดการใช้นวัตกรรมอย่างแพร่หลายด้วย 

(๖) ควรใช้มาตรการทางการเงิน เช่น การให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ประกอบการให้มากขึ้น 
การพัฒนาทางเทคโนโลยีหลายอย่างจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการวิจัยและพัฒนายาวนาน  

(๗) การให้เงินทุนบนพ้ืนฐานของการประกวดโครงการที่มีการความร่วมมือกันจาก
หลายภาคส่วน 

(๘) ปรับปรุงกลไกการติดตามและการประเมินผลในการด าเนินการตามนโยบายต่าง ๆ 
(๙) ปรับปรุงความสามารถของกลไกในการด าเนินการต่าง ๆ เช่น อาจมีการ

ปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นคนกลางด้าน
นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

(๑๐) อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรมที่เหมาะสมจะเป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมาย  ทั้งนี้ เห็นว่า อุตสาหกรรมที่มีลักษณะ Two high, Two low และ Two large สามารถ
น ามาก าหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยได้ 

(๑๑) ประเทศไทยควรน านโยบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ไปใช้ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม ให้มากขึ้น 

(๑๒) อาจจ าเป็นต้องมีกฎหมายเพ่ือตัดความรับผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการ
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท านองเดียวกับกรณีของประเทศมาเลเซีย 

 



๗๐ 
 

หัวข้อที่ ๗ 
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน๑ 

    
 

๑. กรอบแนวคิดเบื้องต้น 
Sustainable Development Goals (SDGs) หรือ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป็น เป้ าหมายการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติที่ อยู่บน พ้ืนฐานของหลักการพัฒนา 
อย่างบูรณาการ  โดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน  
และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกกลุ่ม ด้วยความเอ้ืออาทร เคารพซึ่งกันและกัน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่อย่างเท่าเทียม  
โดย SDGs นั้นได้เกิดขึ้นหลังจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ( Millennium Development 
Goals – MDGs ) ที่มีสาระส าคัญเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  
ซึ่งได้สิ้นสุดลงเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๕  โดยองค์การสหประชาชาติได้ก าหนดเนื้อหาของ SDGs ไว้ทั้งหมด 
๑๗ ข้อ โดยมุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาส าคัญที่สังคมโลกก าลังเผชิญอยู่ เช่น การขจัดความยากจน  
การเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศ การศึกษาที่มีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
และการสร้างสันติภาพ เป็นต้น 

ลักษณะส าคัญของปัญหาที่สังคมโลกก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน คือ เป็นปัญหาที่ มี 
ความซับซ้อนและมีความเกี่ยวเนื่องกันในหลากหลายสาขาวิชา (Multidisciplinary) ซ่ึงต้องการ 
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาจากทุกประเทศในโลก โดยวิธีการแก้ไขปัญหาจะแตกต่างกันไป 
ตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ไม่มีแนวทางแก้ปัญหาใดที่สมบูรณ์แบบหรือเหมาะสมส าหรับทุกประเทศ 
และลักษณะของปัญหามักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลาตามสภาพการณ์ 
ทางเศรษฐกจิ สังคม และสภาวะของธรรมชาติ 

วิ ท ย าศ าส ต ร์  เท ค โน โล ยี  แ ล ะน วั ต ก ร รม  (Science, Technology and 
Innovation: STI) เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาในสังคม
ปัจจุบันที่มีการพัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรมอย่างรุดหน้า  ทั้งนี้ STI ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วย
แก้ไขปัญหาโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์ทุกคน  ช่วยวัดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามเป้าหมายด้านต่าง ๆ ของ SDGs ให้เป็นไปโดย
ปราศจากอคติและมีตัวชี้วัดที่เหมาะสมรองรับ (measuring progress with appropriate indicator 
and benchmarking)  รวมถึงการบรรเทาผลกระทบในทางลบที่เกิดจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การค้า และการลงทุน เช่น การท าลายสิ่งแวดล้อมและการลดความเหลื่อมล้ าของสังคม เป็นต้น   
โดยสามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง STI และ SDGs ได้ดังนี ้

                                                           
๑ Science Technology and Innovation (STI) and SDGs โ ด ย  Professor Michiko Iizuka 

บรรยายวันพุธ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.  
จัดท าโดยนายภูวดล พิพุธวัฒน์  นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ ฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบและ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย กองพฒันากฎหมาย 
 



๗๑ 
 

(๑) STI ช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายหรือน าหลักการของเป้าหมายไปปฏิบัติจริง 
เช่น เป้าหมายที่ ๙ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและนวัตกรรมในทางอุตสาหกรรม  (Industry 
Innovation Infrastructure) และเป้าหมายที่ ๑๗ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย SDGs  (Partnerships for the Goals) โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ประเทศที่
ต้องการความช่วยเหลือ 

(๒) STI มีบทบาทในการช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายโดยอ้อม เช่น เป้าหมายที่ ๒  
การขจัดความหิวโหย (Hunger) โดยอาจปรับใช้วิทยาศาสตร์ด้านการท าเกษตรกรรมเพ่ือช่วยบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว    หรือเป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and 
Well-Being) โดยสามารถปรับใช้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์เพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

(๓) STI มีบทบาทในการเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหา
รูปแบบใหม่ เช่น เป้าหมายที่  ๔ การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) เป้าหมายที่ ๖  
การจัดหาน้ าสะอาดและการรักษาสุขอนามัย (Clean Water and Sanitation) และเป้าหมายที่ ๘ 
การมีงานท าและการเสริมสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth) 

 
๒ . พั ฒ น าก า รข อ งน โย บ าย ด้ า น น วั ต ก ร ร ม เพื่ อ ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง 

(Transformative Innovation Policy) 
การด าเนินงานของประเทศต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตาม SDGs ได้นั้น

ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลง (Change) ทั้งในเชิงโครงสร้าง รูปแบบ และวิธีการในการพัฒนาประเทศ 
เนื่องจากสภาพการณ์ของโลกในแต่ละช่วงเวลานั้นมีความแตกต่างกัน  ในปัจจุบันซึ่งพัฒนาการของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมก้าวหน้าและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นั้น ปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่งในการช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายตาม SDGs ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ได้แก่ การน านโยบายด้านนวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformative Innovation 
Policy) ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้าน STI มาปรับใช้ในการสนับสนุนการ
บรรลุเป้าหมายตาม SDGs 

นโยบายด้านนวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformative Innovation 
Policy) สามารถพิจารณาแบ่งออกเป็นรูปแบบ (Model) ตามช่วงต่าง ๆ ของพัฒนาการของการ
เปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส าคัญได้เป็น ๓ ช่วง ซึ่งสรุปสาระส าคญัในแต่ละช่วงได้ดังนี้ 

(๑) รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมเชิงเส้น (Liner Model of Innovation) ซึ่งเกิดขึ้น
ในช่วง ค.ศ. ๑๙๕๐ - ๑๙๘๐ โดยเป็นรูปแบบที่ตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานที่ว่าการส่งเสริมและลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาโดยหน่วยงานของรัฐถือเป็นการเพียงพอที่จะน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ 
ด้าน STI โดยบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  ในขณะเดียวกัน ภาครัฐเองจะน าไปองค์ความรู้ดังกล่าว 
ไปปรับใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการสาธารณะอันจะช่วยสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศต่อไป  ทั้งนี้ ล าดับของกระบวนการการคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมขึ้น ใหม่ ในระบบการพัฒนานวัตกรรมเชิงเส้น (Liner Model of Innovation)  
เริ่มต้นจาก (๑) การวิจัยองค์ความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และการออกแบบการทดลอง  
(๒) พัฒนาและต่อยอดผลการทดลอง (๓) พัฒนาและปรับใช้ผลการทดลองในการผลิตเป็นสินค้า  
และ (๔) การน าออกขาย (รายละเอียดตามรูปที่ ๑ ด้านล่าง) 
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รูปที่ ๑ ล าดับของกระบวนการการพัฒนานวัตกรรมเชิงเส้น (Liner Model of Innovation) 

อย่างไรก็ตาม โดยข้อเท็จจริงเกิดปัญหาขึ้นว่าล าพังระดับการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาโดยหน่วยงานของรัฐ นั้น ไม่เพียงพอในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน 
STI อีกท้ังการมุ่งเน้นให้ภาครัฐเป็นผู้ใช้งานโดยน าองค์ความารู้ดังกล่าวไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการสาธารณะเป็นไปอย่างไม่ มีประสิทธิผลเท่าที่ควร เนื่องจากการด าเนินงานโดย 
ภาครัฐมักไม่คล่องตัว โดยเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าองค์ความรู้ด้าน STI ไปต่อยอด 
และหาประโยชน์ ซึ่งถือเป็นความล้มเหลวของตลาด (Market Failure) ประการหนึ่ง 

 (๒) รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมโดยระบบนวัตกรรม (Innovation Systems) ซึ่ง
เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. ๑๙๘๐ – ๒๐๑๐ โดยเป็นรูปแบบที่พัฒนาจากรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมเชิง
เส้น (Liner Model of Innovation) ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพของ 
การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน STI โดยอาศัยการลงทุนและการสนับสนุนของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว  
โดยระบบนวัตกรรมจะมุ่งให้ความส าคัญกับอุปสงค์ (Demand) ของผู้บริโภคและผู้ผลิตเป็นส าคัญ 
เนื่องจากอุปสงค์ของทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดว่ามีความต้องการสินค้า  
หรือบริการประเภทใด และการตอบสนองต่ออุปสงค์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นการสร้าง
ความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง  โดยในระบบนวัตกรรมจะอาศัยหน่วยงานวิจัย 
(Research Institutes) ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงาน (Intermediaries) ระหว่างระบบ
อุตสาหกรรม (Industrial System) ซึ่งประกอบด้วยองค์กรธุรกิจประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัท
ขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และบริษัทด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่ เกิดขึ้นใหม่   
ให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบการศึกษาและการวิจัย (Education and Research System)  
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานด้านการศึกษาต่าง ๆ อาทิเช่น สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา สถาบันวิจัย 
และองค์กรอบรมด้านวิชาชีพ  ทั้งนี้ โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนระบบนวัตกรรม 
ให้ด าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการธนาคารและการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนที่เอ้ือต่อการส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูล
ข่าวสาร  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมและธุรกิจ และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ระบบการเมืองที่มีธรรมาภิบาลและสนับสนุน
นโยบายเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีจะช่วยให้เกิดระบบนิเวศทางการเงินที่ส่งเสริม
ระบบนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การให้สิทธิพิเศษทางภาษี และมาตรการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
ผู้ประกอบการที่พัฒนานวัตกรรมด้านต่าง ๆ (รายละเอียดตามรูปที่ ๒ ด้านล่าง) 
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รูปที่ ๒ โครงสร้างของ

ระบบนวัตกรรม (Innovation 
Systems) 

 
 
 

ตามโครงสร้างของระบบนวัตกรรม  ภาคเอกชนในระบบอุตสาหกรรมจะเป็นผู้น าองค์
ความรู้จากภาคการศึกษาและการวิจัยไปพัฒนาและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของตลาด
เพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพและการเติบโตในระบบเศรษฐกิจ  โดยภาครัฐอาจมีนโยบายการแทรกแซงเพ่ือ
ป้องกันปัญหาความล้มเหลวของตลาดได้ตามความเหมาะสม ซึ่งการแทรกแซงดังกล่าวอาจอยู่ในรูป
ของการบังคับใช้กฎหมายและกฎเกณฑ์ การอาศัยกลไกตลาด หรือการให้ เงินทุนสนับสนุน
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

   ในระยะเวลาต่อมาได้มีการพัฒนาแนวคิดการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ผสมผสานมิติทางสังคมกับความรู้ด้านเทคนิค โดยพิจารณาการเปลี่ยนผ่านในหลากหลาย
ระดับ (Socio-Technical Transition: Multilevel Perspective (MLP)) เพ่ือช่วยอธิบายถึง
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและหลากหลายขึ้นของผู้ เกี่ยวข้องในระบบนวัต กรรมที่ เป็นผลจาก 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในมิติต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยแนวคิดดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่าการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่ผสมผสานมิติทางสังคมกับความรู้ด้านเทคนิค นั้น เป็นผลจากกระบวนการและปฏิกิริยาต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน ๓ ระดับ ได้แก่  

๑) ระดับ Niche ซึ่งหมายถึงระดับล่างสุดของการเปลี่ยนผ่านที่มีกิจกรรมหรือการ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในทางปฏิบัติ โดยผู้เกี่ยวข้องในระดับนี้ คือ บริษัท
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ (Start ups) และกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมใหม่เพ่ือใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันหรือพัฒนาการท างาน   

๒) ระดับ Patchwork of Regimes ซึ่งหมายถึงระดับกึ่งกลางของการเปลี่ยนผ่าน 
ที่ระบบนวัตกรรมในปัจจุบันมีผลและด าเนินงานอยู่ โดยผู้เกี่ยวข้องในระดับนี้ คือ หน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมไปถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเทคโนโลยี 
ซึ่งเป็นที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในระดับนี้จะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยมักจะ
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เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงหรือการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
จากระดับ Niche      

๓) ระดับ Landscape ซึ่งหมายถึงระดับบนสุดของการเปลี่ยนผ่าน โดยถือเป็น
เงื่อนไขพ้ืนฐานของประเทศต่าง ๆ ในการเปลี่ยนผ่าน กล่าวคือ เป็นโครงสร้างสังคมและสภาวการณ์ 
ในภาพรวมของแต่ละประเทศที่มีผลต่อการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผสมผสาน 
มิติทางสังคมกับความรู้ด้านเทคนิค  โดยปกติแล้ว การเปลี่ยนแปลงในระดับนี้เกิดขึ้นได้ยาก ปัจจัย 
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้มักเป็นเหตุการณ์รุนแรงจากภายนอกประเทศหรือปรากฏการณ์  
ที่มีผลกระทบรุนแรงต่อทุกประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกิดโรคระบาด  
หรือภาวะสงคราม เป็นต้น  ทั้งนี้ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ Landscape มีแนวโน้มสูง 
ที่จะเกิดโอกาสให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในระดับ Niche รวมถึงเป็นการสร้างแรงกดดันให้ระบบ
นวัตกรรมที่มีผลอยู่ในปัจจุบันในระดับ Patchwork of Regimes ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามไปด้วย 

 

 
รูปที่ ๓ โครงสร้างของ Socio-Technical Transition: Multilevel Perspective (MLP) 
 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สามารถพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในระดับ Landscape 
โดยใช้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นตัวอย่าง เพ่ือให้ เข้าใจถึงผลกระทบและ
ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในระดับอ่ืน ๆ ได้ดียิ่งขึ้น  โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ถือเป็นสภาพการณ์ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกประเทศซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการช่วยกันแก้ไขปัญหา  ในขณะเดียวกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศย่อมเป็นโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้นใหม่ในระดับ Niche เพ่ือบรรเทา
ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น  ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐอาจตระหนักถึงแรงกดดันที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาดังกล่าวและสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับ  Patchwork of Regimes โดยอาจใช้ 
แนวทางการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญ (Evidence-based Policy Making) หรือการปรับใช้ระบบกฎเกณฑ์เชิงทดลอง (Regulatory 
Sandbox) เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในระดับ Niche ได้ง่ายขึน้ 

อย่างไรก็ดี ระบบนวัตกรรมยังคงมีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องจากในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ระบบดิจิทัล (Digital 
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Transformation) เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสั งคมของโลกอย่าง
กว้างขวาง ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และคอมพิวเตอร์ควอนตัม (Quantum Computing) 
เป็นต้น  โดยการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัลดังกล่าวมิใช่เพียงแค่การเปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงด้านกฎเกณฑ์ การเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตและการ
กระจายสินค้า และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ข้อท้าทายที่ส าคัญ
ส าหรับแนวคิด Socio-Technical Transition: Multilevel Perspective (MLP) ได้แก่ ๑) ความจ าเป็น
ในการใช้เครื่องมือด้านนโยบายรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ 
จากนวัตกรรม และการปรับใช้ระบบกฎเกณฑ์เชิงทดลอง (Regulatory Sandbox)  ๒) การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ของระบบนวัตกรรม และ ๓) ความสอดคล้องกัน 
ของการก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือสร้างการเปลี่ยนผ่ าน โดยต้องมีการจัดหา
แหล่งเงินทุนที่เพียงพอ มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของประเทศต่าง ๆ และการมีเป้าหมาย
ร่วมกัน โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายตาม SDGs ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาส าคัญของโลกซึ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกประเทศ 

(๓) รูปแบบการพัฒนานวัตกรรม เพื ่อการเปลี ่ยนแปลง (Transformative 
Change) ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง ค.ศ. ๒๐๑๐ เป็นต้นมา โดยเป็นรูปแบบที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความเหลื่อมล้ าในสังคมซึ่งสอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายตาม SDGs   
ทั้งนี ้ รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมุ ่งเน้นการปรับใช้เทคโนโลยี 
เพื ่อสร้างการเปลี ่ยนแปลงเช ิงโครงสร้างของส ังค มผ ่านการว ิจ ัยอย ่างม ีความร ับผ ิดชอบ 
(Responsible Research and Innovation) โดยเมื่อความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลงย่อมจะเป็น
การช่วยเพ่ิมผลิตภาพของสังคมและสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป 

๓. ระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystems) 
การค้นพบและการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขึ้นใหม่เพียงประการเดียว นั้น  

ไม่สามารถสร้างผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะการบรรลุ
เป้าหมายตาม SDGs ได้อย่างมีประสิทธิผล  เนื่องจากในทางข้อเท็จจริงยังมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ  
ในระบบเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีผลต่อความส าเร็จในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในประเทศ  
รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายตาม SDGs  โดย “ระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystems)”  
ซึ่งหมายถึง ระบบโครงสร้างขององค์ประกอบด้านต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันเพ่ือ 
ให้นวัตกรรมสามารถสร้างคุณค่าหรือก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม นั้น  
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดการการไหลเวียนของเงินทุน การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร
บุคคล การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐานด้านกฎหมายและการมีกฎเกณฑ์
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนานวัตกรรม การออกแบบและส่งเสริมรูปแบบธุรกิจ (Business Model)  
ที่เอ้ือต่อการสร้างคุณค่าของนวัตกรรม การเข้าสู่ตลาดของผู้พัฒนานวัตกรรมขึ้นใหม่ รวมถึงการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่าย 
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นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบันมักมีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนของ
สังคม (impact goes beyond one sector)  โดยเฉพาะผลกระทบต่อภาคแรงงานในประเด็นการ
จ้างแรงงานอิสระส าหรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Gig Work) ผลกระทบต่อภาคการผลิต ผลกระทบ 
ต่อผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบต่อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  บทบาทของภาครัฐในการพัฒนา
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบนิเวศนวัตกรรม โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกฎหมาย นั้น  
จึงต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทีเ่กดิขึ้น อีกท้ังต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างทัว่ถึงด้วย 

เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบในส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกฎหมายและการมี
กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนานวัตกรรม  ระบบกฎหมายที่ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมจะช่วยให้การคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมขึ้นใหม่เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการลดอุปสรรคในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจส ร้างสรรค์  
(Creative Economies) ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในทางเศรษฐกิจ อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ทั้งนี้ กลไกทางกฎหมายที่ช่วยส่งเสริมการคิดค้นและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมขึ้นใหม่ มีตัวอย่างเช่น การทดลองใช้กฎเกณฑ์เพ่ือส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็นการชั่วคราว (Regulatory Sandbox) ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐที่มีความยืดหยุ่นและอ านวยความสะดวกต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ระบบฐานข้อมูลภาครัฐ
ที่เปิดกว้างให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Open Data) 

ตัวอย่างของสินค้าและบริการที่ เกิดขึ้นใหม่จากการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในทางเศรษฐกิจ เช่น ธุรกิจการขนส่งสาธารณะ จาก
เดิมที่ใช้รถรับจ้างสาธารณะหรือรถแท็กซี่เป็นหลัก ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการขนส่งโดยเรียกรถผ่าน
แอปพลิเคชั่น (Ride Hailing) แทน  หรือในกรณีธุรกิจความบันเทิง จากเดิมที่ด าเนินงานผ่านระบบ
โทรทัศน์และวิทยุเป็นหลัก ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการรับฟังดนตรีหรือรับชมภาพยนตร์และรายการต่าง ๆ  
ผ่านระบบสตรีมมิ่งทางอินเตอร์เน็ต เช่น Netflix หรือ Spotify แทน  รวมถึงกรณีการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา จากเดิมที่ด าเนินงานโดยมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการเผยแพร่
ความรู้ผ่านโปรแกรมการศึกษาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น โปรแกรม EdX และ MOOCs แทน 
(รายละเอียดตามรูปที่ ๔ ด้านล่าง) 
 

รูปที่ ๔ ล าดับของกระบวนการการคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมขึ้นใหม ่
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๔. ข้อท้าทายส าหรับการปรับใช้ STI เพื่อบรรลุเป้าหมายของ SDGs 
(๑) ความเฉื่อยชาขององค์กรภาครัฐ (Institutional Inertia) ในการน านโยบายด้าน

การใช้ STI เพ่ือบรรลุเป้าหมายของ SDGs ไปปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผล เนื่องจากในทางปฏิบัติ หากขาด 
การผลักดันเชิงนโยบายจากฝ่ายการเมือง (Political Will) การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม จะมีข้อจ ากัดหลายประการโดยเฉพาะด้านเงินสนับสนุนและการพัฒนาบุคลากร 
ด้านวิทยาศาสตร์       

(๒) ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความเคยชินกับสภาวะการท างานในรูปแบบเดิม
ที่ยังไม่มีการปรับใช้ STI เพ่ือบรรลุเป้าหมายของ SDGs  โดยเฉพาะทัศนคติที่ปฏิเสธการเรียนรู้
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ และทัศนคติที่มุ่งเน้นการท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้ามากกว่าการสร้างประโยชน์ส าหรับการบรรลุเป้าหมายของ SDGs ในระยะยาว 

(๓) ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบอินเตอร์เน็ต (Digital Divide) เนื่องจากการใช้ประโยชน์จาก STI ส่วนใหญ่ นั้น จ าเป็นต้อง
อาศัยการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเตอร์เน็ต  ดังนั้น กลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึง 
ระบบอินเตอร์เน็ตจึงอาจไม่ได้รับประโยชน์จากการปรับใช้ STI เพ่ือบรรลุเป้าหมายของ SDGs  
ได้อย่างแท้จริง  ภาครัฐจึงควรหาแนวทางเพ่ือรองรับกลุ่ มบุคคลดังกล่าวให้ได้รับประโยชน์ 
จากเป้าหมายของ SDGs อย่างเท่าเทียม 

๕. การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาสังคมของประเทศญี่ปุ่น 
ข้อมู ลจากการส ารวจโดยสมาคม ธุรกิ จการร่วมลงทุนของประเทศญี่ ปุ่ น 

(Association of Venture Capital in Japan) ใน ค.ศ. ๒๐๒๐ นั้น ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ระบุว่า
แรงจูงใจส าคัญที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ คือ ต้องการแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นละส่งผลกระทบอยู่ใน
ขณะนั้น และแรงจูงใจที่ส าคัญอีกประการ คือ ต้องการใช้ประโยชน์จากแนวความคิดหรือความรู้ 
ความสามารถของตน  ในขณะที่มีผู้ประกอบธุรกิจเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ระบุว่าที่ต้องการ 
เริ่มต้นธุรกิจ คือ ผลประโยชน์ทางการเงิน  ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของผู้ประกอบ
ธุรกิจรุ่นใหม่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคมมากกว่าการแสวงหาก าไร
เพียงอย่างเดียว โดยกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีส่วนในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ (Start ups) (รายละเอียดตามรูปที่ ๕ ด้านล่าง)   

 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 
รูปที่ ๕ ข้อมูลจากการส ารวจโดยสมาคมธุรกิจการร่วมลงทุนของประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเริ่มต้นธุรกิจ 
 

ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มในการให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของลูกจ้างและการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนในบริเวณที่บริษัทมีที่ท าการอยู่ รวมถึง 
มีการส่งเสริมแนวคิดท่ีค านึงถึงความส าคัญขอผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด (Stakeholders) แทนที่การค าถึง
ถึงแต่ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Shareholders) แต่เพียงด้านเดียวอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต  
นอกจากนั้น ในประเทศญี่ปุ่นยังได้มีการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม 
(Corporate Social Responsibility) ของบริษัทขนาดใหญ่ จากเดิมที่ถือเป็นการกิจกรรมที่บริษัท
ส่วนใหญ่จะด าเนินการเมื่อมีก าไรจากการประกอบกิจการที่สูงในระดับหนึ่งแล้ว ได้เปลี่ยนแนวคิด 
เป็นกิจกรรมที่บริษัทจะยึดถือปฏิบัติเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในฐานะที่เป็น
แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมขององค์กร (moral code of the firm) 

ในปัจจุบัน แนวคิดด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายตาม SDGs ฅซึ่ง
ได้รับความสนใจอย่างสูงในระดับระหว่างประเทศ คือ การลงทุนโดยค านึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม  
สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance Investments: ESG)  โดยมี
สัดส่วนของมูลค่าการลงทุนประมาณหนึ่งในสามของมูลค่าการลงทุนของโลก  ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดการลงทุนโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Impact 
Investments) ซึ่งผู้ลงทุนมีความประสงค์ให้การลงทุนเกิดผลโดยตรงเป็นการสร้างประโยชน์ 
ที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนทั้งสองรูปแบบดังกล่าว  
ในประเทศญี่ปุ่นยังไม่สูงมากนัก โดยใน ค.ศ. ๒๐๑๙ มีมูลค่าประมาณ ๔.๔๘ แสนล้านเยน ซึ่งคิดเป็น
ประมาณร้อยละ ๐.๖ ของมูลค่าการลงทุนของโลก แต่มีแนวโน้มที่การลงทุนทั้งสองรูปแบบดังกล่าว
จะเตบิโตขึ้นในอนาคต 



๗๙ 
 

 
รูปที่ ๖ ข้อมูลการกระจายตัวของการลงทุนโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

รูปแบบธุรกิจและการจัดหาเงินทุนได้มีการพัฒนาเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ของผู้
ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการแก้ไขปัญหาสังคม ตัวอย่างเช่น การระดมทุนสาธารณะ (Crowd 
Funding) ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถร่วมบริจาคหรือลงทุนเพ่ือธุรกิจหรือโครงการที่
ด าเนินงานเพ่ือสังคม  หรือการสร้างห้องทดลองสาธารณะเพ่ือการพัฒนานวัตกรรม (Fablab) ซึ่งเป็น
สถานที่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถเข้ามาทดลองสร้างผลิตภัณฑ์
ต้นแบบที่ยังไม่สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรมได้ โดยมีการสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อย่าง 
ครบครัน เช่น เครื่องพิมพ์สามมิติและเครื่องตัดดิจิทัล  รวมทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลส าหรับการ
แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะใหม่และแพลตฟอร์มส าหรับแลกเปลี่ยนสิ่งของเหลือใช้ 

บทบาทของภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาสังคมของประเทศญี่ปุ่นที่กล่าวมาข้างต้น  
เป็นการด าเนินงานโดยการริเริ่มของผู้ประกอบธุรกิจโดยความสมัครใจ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง 
จึงมิใช่กฎเกณฑ์ที่มีสภาพบังคับดังเช่นกฎหมายของรัฐ (Hard Law) ซึ่งมีลักษณะที่ถูกก าหนดไว้ 
อย่างตายตัว มุ่งใช้บังคับเป็นการทั่วไปภายในพ้ืนที่ของรัฐในระยะยาว และมีการก าหนดโทษ 
แก่ผู้ฝ่าฝืน  หากแต่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาสังคม
เป็นหลักเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็น Soft Law กล่าวคือมิได้มีสถานะเป็นกฎเกณฑ์ที่มีสภาพบังคับ 
เป็นกฎหมายของรัฐ แต่มีลักษณะเป็นแนวทางปฏิบัติ (Guidelines) ของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หรือการประกาศเจตนารมณ์ของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย โดยมีลักษณะที่มีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และมักมีพ้ืนฐานมาจากข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับผลร้ายในลักษณะการลงโทษ
ทางสังคม (Social Sanction) แทนการลงโทษโดยระบบกฎหมายของรัฐ 

๖. หลักการเกี่ยวกับการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Principles for 
Responsible Investment: PRI) 

ภาคเอกชนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการของประเทศ  โดย
การลงทุนและการจ้างงานของภาคเอกชนมีส่วนส าคัญในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ  อย่างไร
ก็ตาม การประกอบธุรกิจของภาคเอกชนโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม นั้น สร้างผลกระทบเชิงลบ 
ต่อสังคมและมลภาวะต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้   ดังนั้น ในปี ค.ศ. ๒๐๐๕  
องค์การสหประชาชาติจึงได้พัฒนาหลักการการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Principles for 



๘๐ 
 

Responsible Investment: PRI) เพ่ือให้ภาคธุรกิจน าไปปรับใช้เพ่ือลดผลกระทบต่อสังคม รวมถึง
ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยหลักการดังกล่าวมีสาระส าคัญดังนี้ 

(๑) ค านึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในการ
วิเคราะห์การลงทุนและการตัดสินใจทางธุรกิจ 

(๒) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของการประกอบธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม 
และด้านธรรมาภิบาล (ESG) ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ 

(๓) ร่วมมือกันสร้างความรับรู้และการยอมรับในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
หลักธรรมาภิบาล (ESG) ในภาคการลงทุนของประเทศไทย  

(๔) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม
หลักการการลงทุนอย่างมคีวามรับผิดชอบเพ่ือให้ผู้ลงทุนและประชาชนรับทราบเป็นการทั่วไป 

๗. ข้อควรพิจารณาส าหรับการปรับใช้ STI เพื่อบรรลุเป้าหมายของ SDGs 
(๑) ควรมีการจัดท าแผนงาน (Roadmaps) ของการปรับใช้ STI เพ่ือบรรลุเป้าหมาย

ของ SDGs ให้ชัดเจน โดยแผนงานดังกล่าวควรมีการก าหนดถึงการประสานความร่วมมือในการ
ท างานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ และกระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่เป็น
รูปธรรม 

(๒) การก าหนดนโยบายของภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการน าองค์ความรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมาปรับใช้ในการตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของสังคม 
(Social Responsiveness) ยิ่งกว่าการมุ่งพัฒนานวัตกรรมส าหรับภาคส่วนใดเป็นการเฉพาะ   
โดยต้องมีกลไกส าหรับส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนอย่างรวดเร็ว
และทัว่ถึง เพ่ือน าความคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงนโยบายสาธารณะให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

(๓ ) ควรมีการพัฒนาการประสานการท างานในระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยอาจจัดให้มีต าแหน่ง “ตัวกลางในการประสานงาน (Coordinating 
Agent)” เพ่ือท าหน้าที่ช่วยประสานความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ   
ทั้งนี้ ควรส่งเสริมให้บุคลากรของภาครัฐมีสมรรถนะที่หลากหลายและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่เสมอ (Dynamic Capability)  

(๔) การเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาของประเทศในมิติต่าง ๆ นั้น มักมีความยุ่งยาก
ซับซ้อนและต้องใช้ระยะเวลานานในการด าเนินงานให้บรรลุผล อาทิเช่น การเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคม
คาร์บอนต่ า หรือการลดขยะพลาสติก  ดังนั้น ภาครัฐจึงควรก าหนดแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรม 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาวที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาประเทศ 
ในประเด็นต่าง ๆ ยิ่งกว่าประโยชน์ในระยะสั้นของรัฐบาลหรือกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และ
พัฒนาการประสานงานด้านนโยบายระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคส่วนต่าง  ๆ ให้สอดคล้อง
ต้องกัน  โดยเฉพาะการน าอุปสงค์หรือความต้องการที่แท้จริงในระบบตลาดมาประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้อง 

(๕ ) ในระบบที่ ให้ ภาคเอกชนก ากับดูแลการด าเนินงานของตนเอง (Self 
Governance) นั้น ภาครัฐควรต้องจัดให้มีกลไกในการติดตาม ประเมินผล และสร้างการมีส่วนร่วม
จากผู้ เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพ่ือให้มีการสะท้อนข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ เกี่ยวข้องมา
ประกอบการปรับปรุงการก าหนดนโยบายการพัฒนานวัตกรรมต่อไป 



๘๑ 
 

(๖) การมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะช่องทาง
ออนไลน์ต่าง ๆ ที่เข้าถึงประชาชนได้ในวงกว้างและมีความสะดวกรวดเร็ว  ทั้งนี้ ต้องมีช่องทางเสริม
เพ่ือการเข้าถึงและให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วย 

(๗) การสร้างเครือข่ายระหว่างประชาคมนักวิทยาศาสตร์ นักลงทุนและภาคเอกชน  
เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้นใหม่  รวมถึงการพัฒนาแนวทาง 
การร่วมด าเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnerships: PPPs) 

(๘) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่และกลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศในกิจกรรมเก่ียวกับการปรับใช้ STI เพ่ือบรรลุเป้าหมายของ SDGs 

(๙) การส่งเสริมการปรับใช้ STI เพ่ือรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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หัวข้อที่ ๘ 
ความท้าทายด้านนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการเพ่ิมขึ้นของประชากร

ผู้สูงอายุในญ่ีปุ่น และมาตรการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
โดยมุ่งเน้นประชากรผู้สูงอายุ๑ 

    
 

การบรรยายในหัวข้อนี้ประกอบด้วย ๒ ส่วนย่อย ได้แก่  ส่วนที่  ๑ ภาพรวม 
เชิงประวัติศาสตร์ของนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (Historical Overview of Aging policy in Japan) 
และส่วนที่ ๒ สถานการณ์ปัจจุบันของนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ รวมถึงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (Current “Landscape” of Aging Policies (including Science and Technology Policy)) 

ส่วนที่ ๑ ภาพรวมเชิงประวัติศาสตร์ของนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
การบรรยายเริ่มต้นจากการน าเสนอกราฟตัวเลขจ านวนผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเทียบกับ

ประเทศต่าง ๆ เพ่ือชี้ให้เห็นว่า “ความรวดเร็ว” เป็นปัจจัยส าคัญของการจัดท านโยบาย โดยประเทศญี่ปุ่น
มีจ านวนผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป) มากถึงร้อยละ ๓๐ ของจ านวนประชากรในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓)  อย่างไรก็ดี ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศผู้น า (frontrunner) ของการเป็นสังคม
ผู้สูงอายุมาตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่  ๑๙๗๐ แล้ว เมื่อเทียบกับสถานการณ์ของประเทศไทย  
จะพบว่าการเพ่ิมจ านวนของผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นเร็วยิ่งกว่าในประเทศญี่ปุ่น  
และจ านวนของผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะคล้ายกับสถานการณ์ของญี่ปุ่นในอีก ๓๐ ปี
ข้างหน้า ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีความท้าทายอย่างยิ่งส าหรับการเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ 
ที่ก าลังจะมาถึง 

 

                                                           
๑ Policy and Legal Challenges Pertaining to Population Aging in Japan and 

Science and Technology Measures to Address Population Aging โ ด ย  Professor Taichi Ono 
บรรยายวันพฤหัสบดี ที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

จัดท าโดยนางสาวภัทรานิษฐ์ มณีพันธุ์ นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย  
กองกฎหมายไทย 
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ภาพ (๑) แสดงอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนจ านวนประชากรที่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปในประเทศ
กลุ่ม OECD เทียบกับประเทศญี่ปุ่น 

 

 
ภาพ (๒) แสดงอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนจ านวนประชากรที่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปในประเทศญี่ปุ่น
เทียบกับประเทศไทย 

 
นอกจากนี้ ยังมีแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับ

สัดส่วนจ านวนประชาการผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ที่แสดงให้ เห็นว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นผ่านการ
เติบโตอย่างก้าวกระโดดจนมาถึงช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวและถดถอยลงในบางช่วง จนกระทั่ง
ปัจจุบันที่ เศรษฐกิจขยายตัว (พิจารณาจากตัวเลข GDP ในหน่วยร้อยล้านเยน) ในอัตราลดลง  
ซึ่งเป็นช่วงที่ประชากรวัยท างาน (อายุ ๑๕ - ๖๔ ปี) และเด็ก (อายุ ๐ - ๑๔ ปี) มีแนวโน้มลดลง 
ในขณะที่ประชากรผู้สูงอายุ (ผู้มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป) ก าลังเพ่ิมข้ึน 
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ภาพ (๓) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจกับสัดส่วนจ านวนประชากร
ผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น 

 
ทั้งนี้ นโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่น สามารถแบ่ งออกได้เป็น ๖ ยุค 

ดังต่อไปนี้ 
๑. ทศวรรษที่  ๑๙๖๐ : ยุคแห่ งการเตรียมการ (Era of preparation of 

measures) 
ในยุคนี้มีนโยบายที่ส าคัญเก่ียวกับผู้สูงอายุ ได้แก่  
(๑) การประกันสุขภาพและบ านาญถ้วนหน้า (Universal health care and 

pension coverage) (ปี ค.ศ ๑๙๖๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔)) 
(๒) กฎหมายว่าด้วยสวัสดิการผู้สูงอายุ (ปี ค.ศ ๑๙๖๓ (พ.ศ. ๒๕๐๖)) 
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุในยุคนี้ 
สัดส่วนจ านวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไปยังมีจ านวนน้อย คิดเป็นร้อยละ ๗ 

(โดยประมาณ) (ร้อยละ ๕.๗ ในปี ค.ศ. ๑๙๖๐ (พ.ศ. ๒๕๐๓) และร้อยละ ๖.๓ ในปี ค.ศ. ๑๙๖๕ 
(พ.ศ. ๒๕๐๘)) ประมาณการอายุเฉลี่ยของประชากรในยุคนี้เท่ากับ ๖๕.๓๒ ปี (ชาย) และ ๗๐.๑๙ ปี (หญิง) 

สัดส่วนของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยในยุคนี้ อันดับหนึ่ง  ได้แก่ ครัวเรือน 
ที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ร่วมกับบุตรหลาน ร้อยละ ๖๖ และแหล่งรายได้หลักที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ 
ในยุคนี้ อันดับหนึ่งมาจากการเงินสนับสนุนของผู้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ ๗๖ โดยส่วนใหญ่มาจากบุตรหลาน 
แม้ในยุคนี้จะมีแหล่งรายได้จากเงินบ านาญซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๑ แต่ยังมีสัดส่วนไม่มาก  
คิดเป็นเพียงร้อยละ ๓ เท่านัน้ 

(๑) การประกันสุขภาพและบ านาญถ้วนหน้า (ปี ค.ศ ๑๙๖๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔)) 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดในทศวรรษที่  ๑๙๕๐ และ ๑๙๖๐ 

ส่งผลให้มีการเพ่ิมขึ้นของครอบครัวขนาดเล็ก (Nuclear Family) รวมทั้งการอพยพย้ายถิ่นฐาน 
ของคนหนุ่มสาวเข้าไปท างานในเมืองใหญ่ ในยุคนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ล าพัง
ในชนบท โดยในปี ค.ศ. ๑๙๕๙ (พ.ศ. ๒๕๐๒) ได้มีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยบ านาญแห่งชาติ 
(National Pension Law) ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีกฎหมายนี้ แรงงานเพียงร้อยละ ๒๕ เท่านั้นที่จะได้รับ
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บ านาญจากภาครัฐ (Public pension) หลังจากที่มีกฎหมายดังกล่าวในอีก ๒ ปีต่อมา (ค.ศ. ๑๙๖๑ 
(พ.ศ. ๒๕๐๔)) จึงเริ่มมีการจัดเก็บเบี้ยส าหรับเงินบ านาญแห่งชาติ ขณะเดียวกันก็เริ่มมีการใช้ระบบ
เงินบ านาญสวัสดิการประเภทที่ไม่ใช่เงินสมทบ (Non-contributory “Welfare Pension”) รวมทั้งมี
การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี ค.ศ. ๑๙๕๘ (พ.ศ. ๒๕๐๑) โดยการแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Insurance Law) 

(๒) กฎหมายว่าด้วยสวัสดิการผู้สูงอายุ (ปี ค.ศ ๑๙๖๓ (พ.ศ. ๒๕๐๖)) 
ในปี ค.ศ. ๑๙๖๓ (พ.ศ. ๒๕๐๖) มีการออกกฎหมายว่าด้วยสวัสดิการของผู้สูงอายุ 

(Act on the welfare for the Elderly) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเรียกร้องของประชาชนให้มี
การเพ่ิมมาตรการในการดูแลผู้สูงอายุเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๖๐ โดยกฎหมายนี้ก าหนดหลักการว่า ผู้สูงอายุ
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมาเป็นระยะเวลาหลายปี จะต้องได้รับการเคารพ  
และต้องมีการประกันคุณภาพชีวิต รวมทั้งความเป็นอยู่ที่สุขสบายและมีสุขภาพที่ดีให้แก่บุคคล
เหล่านั้นด้วย โดยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในการที่จะสนับสนุนสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ส าหรับผู้สูงอายุ การจัดให้มีผู้ดูแล
ผู้สู งอายุตามบ้ านเรือน การตรวจสุขภาพ หรือการสนั บสนุนเงินทุน ให้แก่ชมรมผู้ สู งอายุ  
(Senior Citizen’s club) รวมทั้งบ้านพักสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ (Elderly Welfare Homes)  
ซึ่งเคยถูกก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยความช่วยเหลือจากภาครัฐ (Public Assistance Law)  
ได้ถูกน ามาก าหนดไว้ ในกฎหมายนี้  รวมถึงบ้ านพักสวัสดิการส าหรับผู้สู งอายุแบบพิ เศษ  
(Special Elderly Welfare Homes (Intensive Care Homes for the elderly)) ซึ่งดูแลผู้สูงอายุ
ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเนื่องมาจากความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ ก็ได้ถูกน ามาก าหนดไว้
ด้วยเช่นกัน 

๒. ทศวรรษที่ ๑๙๗๐: ยุคแห่งการเติมเต็มและสัญญาณการเกิดขึ้นของสังคม
ผู้สูงอายุ (Era of enrichment and presage for aged society) 

ในยุคนี้มีนโยบายที่ส าคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ได้แก่ 
(๑) การยกเลิกระบบ Copay ส าหรับผู้สูงอายุ (ปี ค.ศ. ๑๙๗๓ (พ.ศ. ๒๕๑๖))  

โดยยกเลิกการจ่ายเงินสมทบจากผู้รับบริการ เนื่องจากถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดสวัสดิการ 
แก่ผู้สูงอายุโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

(๒) รายงานว่าด้วยระบบประกันสังคมที่จ าเป็นต้องมีส าหรับสังคมผู้สู งอายุ 
ที่ก าลังจะมาถึง (“On Social Security that need to be addressed in coming aging society”)  
(ปี ค.ศ. ๑๙๗๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘)) 

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุในยุคนี้ 
สัดส่วนจ านวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป คิดเป็นประมาณร้อยละ ๗ - ๘ 

ประมาณการอายุเฉลี่ยของประชากรในยุคนี้เท่ากับ ๖๙ - ๗๐ ปี (ชาย) และ ๗๕ ปี (หญิง) 
สัดส่วนของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยในยุคนี้  ปรากฏว่ามีครัวเรือน 

ที่ ผู้ สู งอายุอาศัยอยู่ล าพั งเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ ๑๓๐ จากในปี  ค.ศ . ๑๙๖๙ (พ.ศ. ๒๕๑๒ )  
ส าหรับครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอยู่กับคู่สมรสเพ่ิมข้ึนกว่าร้อยละ ๑๔๗ จากในปี ค.ศ. ๑๙๖๙ 

แหล่งรายได้หลักท่ีใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในปี ค.ศ. ๑๙๗๓ (พ.ศ. ๒๕๑๖) อันดับหนึ่ง
มาจากเงินบ านาญ โดยคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗ ซึ่งเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากร้อยละ ๙.๑ ในปี ค.ศ. ๑๙๖๓ 
(พ.ศ. ๒๕๐๖) ส าหรับส่วนที่มาจากการเงินสนับสนุนของผู้อ่ืน ลดลงอย่างมากจากร้อยละ ๖๔.๕  
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ในปี ค.ศ. ๑๙๖๓ มาเป็นร้อยละ ๓๑.๔ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งมุมมองการรับรู้ของประชาชนด้วย 

ในยุคนี้มีปรากฏการณ์ที่ส าคัญ ได้แก่ ค าแนะน าของสภาที่ปรึกษาด้านประกันสังคม 
(Advisory Council on Social Security) ว่าด้วยเรื่องระบบประกันสังคมที่จ าเป็นต้องมีส าหรับ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในปี ค.ศ. ๑๙๗๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ซึ่งระบุถึงความจ าเป็นที่จะต้องให้
ความส าคัญแก่การมีส่วนร่วมของสังคม ไม่เฉพาะแต่ในมุมของการเพ่ิมรายได้ แต่ยังรวมถึงการลด
จ านวนของผู้สูงอายุที่ถูกโดดเดี่ยวจากที่ท างานหรือครอบครัว  

ในปี ค.ศ. ๑๙๗๗ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ยังปรากฏในรายงานว่าด้วยแผนงานบ านาญภาครัฐ
แบบใหม่ภายใต้ความครอบคลุมถ้วนหน้ า (New public pension scheme under universal 
coverage) ระบุถึงความส าคัญของการท างานของผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นการเติมเต็มคุณค่าในชีวิตของ
ผู้สูงอายุ และความเข้าใจถึงความโหดร้ายของการปล่อยให้ผู้สู งอายุอยู่อย่างโดดเดี่ยวล าพัง 
แนวความคิดเหล่านี้มีความส าคัญมากเพราะท าให้เห็นว่าเริ่มมีแนวความคิดที่ก้าวหน้าเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุเกิดข้ึนแล้วในยุคนี้ 

๓. ทศวรรษที่ ๑๙๘๐: ยุคแห่งการใช้เหตุผล (ครั้งที่ ๑) และการแสวงหาความ
ครบถ้วนเบ็ดเสร็จ (Era of (first) rationalization and seeking comprehensiveness) 

ในยุคนี้มีนโยบายส าคัญ ได้แก่ 
(๑) การน าระบบ Copay กลับมาใช้อีกครั้งในปี ค.ศ. ๑๙๘๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 

เนื่องจากเกิดปัญหางบประมาณที่มีไม่เพียงพอ จากเดิมที่ได้มีการยกเลิกระบบ Copay ที่ให้ผู้สูงอายุ
จ่ายเงินสมทบ  

(๒) การน าระบบบ านาญและระบบดูแลสุขภาพแบบเงินสนับสนุนผันแปร  
(Fiscal adjustment scheme) มาใช้ในปี ค.ศ. ๑๙๘๕ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

(๓) กฎหมายว่าด้วยการรักษาเสถียรภาพการจ้างงานส าหรับผู้สูงอายุ ค.ศ. ๑๙๘๖ 
(พ.ศ. ๒๕๒๙) 

(๔ ) มติคณะรัฐมนตรีว่าด้ วยกรอบมาตรการส าหรับสังคมผู้ มีอายุยืนยาว  
(Outline of measures for longevity society) 

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุในยุคนี้ 
สัดส่วนจ านวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป คิดเป็นประมาณร้อยละ ๑๐ 

ประมาณการอายุเฉลี่ยของประชากรในยุคนี้เท่ากับ ๗๓ ปี (ชาย) และ ๗๘ - ๗๙ ปี (หญิง) 
แหล่งรายได้หลักที่ ใช้ ในการดูแลผู้สู งอายุในปี  ค.ศ. ๑๙๘๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗)  

อันดับหนึ่งมาจากเงินบ านาญ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓ ซึ่งเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากช่วงทศวรรษก่อนหน้า 
หมายความว่าผู้สูงอายุในยุคนี้ไม่ต้องพ่ึงพารายได้จากลูกหลานอีกต่อไป 

ในยุคนี้มีมติคณะรัฐมนตรีในปี ค.ศ. ๑๙๘๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙) เกี่ยวกับมาตรการส าหรับ
สังคมผู้มีอายุยืน (Measures for longevity Society) ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

๑. หลักการพื้นฐาน 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสมกับยุคซึ่งมนุษย์ 

มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ ๘๐ ปี (“80 years life era”) ภายใต้ทิศทางดังต่อไปนี้ 
๑) ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม และสร้างสังคมผู้มีอายุยืนยาวที่เปี่ยมไปด้วยพลัง  
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๒) สร้างสังคมผู้มีอายุยืนยาวร่วมกับชุมชนบนพ้ืนฐานของความเป็นอันหนึ่ ง 
อันเดียวกันในสังคม 

๓) สร้างสังคมผู้มีอายุยืนยาวซึ่งผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาพดี 
และได้รับการเติมเต็มตลอดช่วงชีวิต 

๒. มาตรการที่น ามาใช้ ไดแ้ก่  
๑) ระบบประกันรายได้และการจ้างงาน  
๒) ระบบสวัสดิการและสุขภาพ  
๓) ระบบการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางสังคม  
๔) ระบบทีอ่ยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และ 
๕) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

๓. สิ่งที่สนับสนุนมาตรการส าหรับสังคมผู้มีอายุยืน 
๑) มีการค านึงถึง  

ก) การจัดล าดับความส าคัญ ความมีประสิทธิภาพ และการเข้าถึงได้
โดยทั่วไปของมาตรการ  

ข) การพิจารณาเกี่ยวกับการดูแลตนเอง บทบาทหน้าที่ของครอบครัว 
และชุมชน ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากความคิดริเริ่มของภาคเอกชน และ  

ค) หลักการปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) มีการติดตามประเมินผลมาตรการตามรอบระยะเวลา เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
๔. ทศวรรษที่ ๑๙๙๐: ยุคแห่ง Gold Plan และการน าการประกันการดูแล 

ในระยะยาว (long-term care insurance) มาใช้ 
ในยุคนี้มีนโยบายที่ส าคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ได้แก่  

 (๑) การลงทุนภาครัฐเพ่ือบริการดูแลผู้สูงอายุ (Gold Plan) (ทศวรรษที่ ๑๙๙๐) 
และการน าภาษีเพ่ือการบริโภคมาอุดหนุนการลงทุนดังกล่าว (ปี ค.ศ. ๑๙๘๙ (พ.ศ. ๒๕๓๒))  
เดิมก่อนหน้านั้นมีเฉพาะภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นรายได้หลัก แต่เพ่ือเตรียมการรองรับการดูแล
ผู้สูงอายุจึงมีการน าภาษีเพ่ือการบริโภคมาใช้ด้วย 

 (๒) กฎหมายว่าด้วยมาตรการส าหรับสังคมผู้สูงอายุ (Basic Law on Measures for 
The Aging Society) (ปี ค.ศ. ๑๙๙๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘)) ซ่ึงมีท่ีมาจากมติคณะรัฐมนตรีในปี ค.ศ. ๑๙๘๖ 
(พ.ศ. ๒๕๒๙) 

 (๓) การประกันการดูแลในระยะยาว (long-term care insurance) (ปี  ค.ศ. 
๒๐๐๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓)) 

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุในยุคนี้ 
สัดส่วนจ านวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป คิดเป็นประมาณร้อยละ ๑๒  

ในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๓) และร้อยละ ๑๔.๕ ในปี ค.ศ. ๑๙๙๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ซึ่งถือเป็น
จุดเริ่มต้นของสังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) ประมาณการอายุเฉลี่ยของประชากรในยุคนี้เท่ากับ 
๗๕.๙๒ ปี (ชาย) และ ๘๑.๙๐ ปี (หญิง) 

แหล่งรายได้หลักที่ ใช้ ในการดูแลผู้สู งอายุในปี  ค.ศ. ๑๙๙๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗)  
อันดับหนึ่งมาจากเงินบ านาญ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙ โดยรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนในปี ค.ศ. ๑๙๙๔ 
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ของผู้สูงอายุประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ เยน ต่อสมาชิก ๑.๖ คน หมายความว่า รายได้เฉลี่ยต่อคน
โดยประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เยน ซึ่งเมื่อเทียบกับคนทั่วไปแล้วไม่แตกต่างกันมากนัก  ดังนั้น ผู้สูงอายุ
ในยุคนี้ไม่ได้มีฐานะยากจน 

(๑) การลงทุนภาครัฐเพื่อบริการการดูแลผู้สูงอายุ (Gold Plan) 
จาก The Gold Plan (ปี ค.ศ. ๑๙๘๙ (พ.ศ. ๒๕๓๒)) สู่ The New Gold Plan  

(ปี ค.ศ. ๑๙๙๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗)) ทั้งสองแผนงานนี้ผ่านความเห็นชอบร่วมกันของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งรับผิดชอบการปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพและสวัสดิการ โดยการลงทุนนี้ได้รับการอุดหนุนเงินรายได้จากภาษี
การบริโภค 

นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้น าระบบการประกันการดูแลในระยะยาวของภาครัฐ 
(Public Long-term Care Insurance system) มาใช้ ซึ่งจะเริ่มต้นในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

เมื่อมีการเรียกเก็บเงินสมทบจากภาคประชาชน ภาครัฐก็จะน าไปสร้างศูนย์ดูแล 
และให้บริการผู้สูงอายุในพ้ืนที่ต่าง ๆ ไม่ว่าในชนบทหรือในเขตเมือง โดยผู้สูงอายุทุกคนสามารถเข้าใช้
บริการได ้

(๒ ) กฎหมายว่าด้ วยมาตรการส าหรับสังคมผู้ สู งอายุ  (ปี  ค .ศ . ๑๙๙๕  
(พ.ศ. ๒๕๓๘)) 

ค าปรารภของกฎหมายนี้ ระบุว่า ต้องมีการสร้างสังคมซึ่ งผู้สู งอายุอาศัยอยู่ 
โดยมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย (a sense of security) โดยจ าเป็นต้องมีการประเมินและทบทวน
ระบบของสังคมที่เกี่ยวกับการจ้างงาน ระบบบ านาญ การรักษาพยาบาล สวัสดิการ การศึกษา  
การมีส่วนร่วมในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย เพ่ือที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสังคมผู้สูงอายุ  
ซึ่งการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือทั้งจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น 
ภาคเอกชน ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล โดยกฎหมายนี้ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์หลัก 
ของมาตรการส าหรับสังคมผู้สูงอายุ ก าหนดทิศทางของมาตรการที่จะน ามาใช้ และให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในภาพรวม 

โครงสร้างของกฎหมายว่าด้วยมาตรการส าหรับสังคมผู้สูงอายุ ประกอบด้ วย
บทบัญญัติ ๓ หมวด รวม ๑๖ มาตรา 

หมวด ๑ บทบัญญัตทิั่วไป 
มาตรา ๑ ว่าด้วยความมุ่งหมายของกฎหมาย  
มาตรา ๒ ว่าด้วยวัตถุประสงค์ขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรา ๓ ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐบาลกลาง 
มาตรา ๔ ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่น 
มาตรา ๕ ว่าด้วยหน้าที่ของประชาชน  
มาตรา ๖ ว่าด้วยหลักการทั่วไปเกี่ยวกับมาตรการ ซึ่งก าหนดให้รัฐบาล 

วางหลักการทั่วไปซึ่งเป็นพ้ืนฐานและครอบคลุมเกี่ยวกับมาตรการส าหรับสังคมผู้สูงอายุเพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับใช้มาตรการซึ่งรัฐบาลควรสนับสนุน 

มาตรา ๗ ว่าด้วยมาตรการทางกฎหมาย 
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มาตรา ๘ ว่าด้วยรายงานประจ าปี  ซึ่ งก าหนดให้รัฐบาลจัดท ารายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุเสนอต่อรัฐสภา 
(National Diet) เป็นรายปี 

หมวด ๒ นโยบายพื้นฐาน 
มาตรา ๙ ว่าด้วยการท างานและรายได ้
มาตรา ๑๐ ว่าด้วยสุขภาพและสวัสดิการ 
มาตรา ๑๑ ว่าด้วยการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางสังคม 
มาตรา ๑๒ สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย 
มาตรา ๑๓ การสนับสนุนการวิจัย 
มาตรา ๑๔ การส ารวจความเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบาย 

  หมวด ๓ สภานโยบายสังคมผู้สูงอายุ 
มาตรา ๑๕ การจัดตัง้สภาและการบริหารงาน 
มาตรา ๑๖ การจัดองค์กร 

๕. ทศวรรษที่  ๒๐๐๐ : ยุคแห่งการใช้ เหตุผล (ครั้ งที่  ๒) และการสร้าง
เสถียรภาพของระบบประกันสังคม 

 ในยุคนี้มีนโยบายที่ส าคัญเก่ียวกับผู้สูงอายุ ได้แก่ 
 (๑) การน ากลไกการสร้างสมดุลอัตโนมัติ (การปรับค่าตามดัชนีราคาเศรษฐกิจมหภาค 

(“Macroeconomic Indexation”)) มาใช้ (ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗)) 
 (๒) การประกันสุขภาพผู้สูงอายุ (ปี ค.ศ. ๒๐๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๑)) 
 (๓) การอุดหนุนครึ่งหนึ่งของเงนิบ านาญพื้นฐาน (ปี ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒)) 

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุในยุคนี้ 
สัดส่วนจ านวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป คิดเป็นประมาณร้อยละ ๑๗  

ในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓)) และร้อยละ ๒๐ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ (พ.ศ. ๒๕๔๘)) ประมาณการอายุ
เฉลี่ยของประชากรในยุคนี้เท่ากับ ๗๗.๗๒ ปี (ชาย) และ ๘๔.๖๐ ปี (หญิง) 

สัดส่วนของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยในยุคนี้  ปรากฏว่ามีครัวเรือน 
ที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ล าพังคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙ และครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับคู่สมรสคิดเป็น 
ร้อยละ ๒๙.๔ ซึ่งเป็นที่สังเกตว่าสัดส่วนของครัวเรือนทั้งสองประเภทนี้คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

แหล่งรายได้หลักที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในปี ค.ศ. ๒๐๐๓ อันดับหนึ่งมาจากเงิน
บ านาญ โดยคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙ 

ในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๙๐ ถึงปี ค.ศ. ๒๐๐๐ เป็นช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจ  อย่างไรก็ดี เป็นช่วงที่ผู้สูงอายุเริ่มได้รับเงินบ านาญที่สะสมไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๑  
ซึ่งเป็นเวลากว่า ๔๐ ปีมาแล้ว อันถือเป็นผลดีที่เกิดขึ้นแก่ผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันเป็นปัญหาและ
ความกังวลต่อประชากรในวัยอื่น ๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม 
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ภาพ (๔) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายส าหรับประกันสังคม (ร้อยละของ GPD)  
กับสัดส่วนจ านวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น 

 
๖. ทศวรรษที่ ๒๐๑๐: ยุคแห่งการปฏิรูปอย่างเต็มรูปแบบและการมีส่วนร่วม

อย่างเป็นพลวัต ิ(Era of comprehensive reform and dynamic engagement) 
ในยุคนี้มีนโยบายที่ส าคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ได้แก่ “การปฏิรูปอย่างเต็มรูปแบบ”  

ซึ่งประกอบด้วย การดูแลสุขภาพ การดูแลสุขภาพในระยะยาว บ านาญภาครั ฐ การดูแลเด็ก  
และการเพ่ิมอัตราภาษีการบริโภค ส่วนส าคัญที่เพ่ิมขึ้นมาในยุคนี้คือนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเด็ก  
ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเกิดที่ลดลง  

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุในยุคนี้ 
สัดส่วนจ านวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป คิดเป็นประมาณร้อยละ ๒๓  

ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) และร้อยละ ๒๖.๖ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ประมาณการ
อายุเฉลี่ยของประชากรในยุคนี้เท่ากับ ๗๙.๕๕ ปี (ชาย) และ ๘๖.๒๐ ปี (หญิง) 

สัดส่วนของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยในยุคนี้  ปรากฏว่ามีครัวเรือน 
ที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ล าพังคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓ และครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับคู่สมรสคิดเป็น 
ร้อยละ ๓๑.๕ ซึ่งครัวเรือนทั้งสองประเภทนี้คิดเป็นสัดส่วนเกินครึ่งหนึ่งของครัวเรือนทั้งหมด   

แหล่งรายได้หลักที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในปี ค.ศ. ๒๐๐๓ อันดับหนึ่งมาจาก 
เงินบ านาญ โดยคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖ 

 ในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนของประเทศ
ญี่ปุ่นส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นพลวัติ ในสมัยของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ 
(Shinzo Abe) ซึ่งมีสาระส าคัญประกอบด้วย 

(๑ ) หลักการเรื่องกลไกของวงจรคุณ ธรรมแห่ งการ เจริญ เติบ โตและการ
แ บ่ ง ส ร ร ปั น ส่ ว น  (The Doctrine of a Mechanism of a Virtuous Cycle of Growth and 
Distribution) 
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(๒) มุมมองพ้ืนฐานส าหรับมาตรการในอนาคต (ความส าคัญของสังคมซึ่งพลเมือง 
ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเป็นพลวัติ ) โดยมุ่งสร้างสังคมที่พลเมืองทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใด วัยใด  
หรือเป็นผู้ที่ประสบกับความล้มเหลวก็ดี ผู้พิการก็ดี ผู้ที่ต่อสู้กับความเจ็บป่วยก็ดี ต่างก็มีบทบาทส าคัญในบ้าน  
ในที่ท างาน และในชุมชนของตน สิ่งนี้ไม่ใช่แค่เพียงนโยบายทางสังคมแต่เรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์ 
การเจริญเติบโตอย่างสูงสุด (Ultimate Growth Strategy) ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ารัฐบาลได้เปลี่ยนมุมมอง
ต่อนโยบายผู้สูงอายุโดยค านึงถึงความก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจมากขึ้นด้วยการสนับสนุนและส่งเสริม
ใหม้ีการจ้างงานในผู้สูงอายุ สืบเนื่องมาจากจ านวนประชากรในวัยท างานและอัตราการเกิดท่ีลดลง 

ในยุคนี้มีการเสนอให้ก าหนดนิยามค าว่า “ผู้สูงอายุ” ใหม่ โดยคณะกรรมการร่วม
สังคมผู้สูงอายุและผู้ป่วยสูงอายุ (The Joint Committee of Japan Gerontological Society and 
the Japan Geriatrics Society) เนื่องจากมีรายงานการศึกษาที่ชี้ว่าควรมีการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ โดยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระบุว่า คนที่มีอายุต่ ากว่า ๗๕ ปี ยังคงมีเรี่ยวแรงและ
กระฉับกระเฉง จึงยังไม่ควรถูกเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีอายุระหว่าง ๖๕ - ๗๔ ปี ควรเรียกว่า
เป็นวัยก่อนสูงอายุ (Pre-old age) 

 
ส่วนที่ ๒ สถานการณ์ปัจจุบันของนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ รวมถึงนโยบาย 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้มี 

มติก าหนดแนวทางขั้นพ้ืนฐานและครอบคลุมของมาตรการภาครัฐส าหรับสังคมผู้สูงอายุ (Basic and 
Comprehensive guideline of public measures for aging society) โดยมีฐานทางกฎหมายมาจาก
มาตรา ๖ ของกฎหมายพ้ืนฐานว่าด้วยมาตรการส าหรับสังคมผู้สูงอายุ ค.ศ. ๑๙๙๕ (Basic law on 
Measures for the Ageing Society 1995) 

๑. วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของแนวทางนี้คือ โดยที่แนวโน้มการก าหนดให้บุคคลที่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป

ถือเป็นผู้สูงอายุนั้น ไม่สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริงอีกต่อไป แต่เป็นยุคสมัยซึ่งบุคคลที่มีอายุ ๗๐ ปี
ขึ้นไปยังคงมีความสามารถครบถ้วน จึงควรที่จะมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่บุคคลทุกวัยสามารถใช้
ชีวิตร่วมกันได้ 

๒. หลักการส าคัญ 
หลักการส าคัญของแนวทางนี้ ประกอบด้วย 
๑) การทบทวนการก าหนดมาตรฐานโดยอายุ  (standardization by age)  

และมุ่งสร้างสังคมไร้อายุซึ่งผู้คนทุกวัยสามารถใช้ประโยชน์จากแรงจูงใจและความสามารถของตน 
ได้อย่างเต็มที ่

๒) สร้างสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของชีวิตและส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นซึ่งผู้คนสามารถเห็น
ภาพของชีวิตในบั้นปลายของตนได้ในทุกช่วงชีวิต 

๓) มุ่งสร้างมาตรการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุโดยใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 

๓. มาตรการหลัก 
มาตรการหลักจะแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ประกอบด้วย 
๑) ด้านการจ้างงานและรายได้ 
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๒) ด้านสุขภาพและสวัสดิการ 
๓) ด้านการเรียนรู้และการมสี่วนร่วมทางสังคม 
๔) ด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
๕) ด้านการวิจัยและพัฒนาและการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม 
ในรายละเอียดของมาตรการทั้ง ๕ ด้านข้างต้น แต่ละด้านมีเป้าหมายในเชิงตัวเลข ดังนี้ 
๑) ด้านการจ้างงานและรายได้ 

ได้แก่ การเพ่ิมอัตราการจ้างงานในผู้สู งอายุ โดยจากสถิติในปี ค.ศ. ๒๐๑๙  
(พ.ศ. ๒๕๖๒) พบว่าอัตราส่วนของคนท างานเพ่ิมขึ้นในทุกช่วงวัย ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากผลการส ารวจ 
ในปี  ค.ศ. ๒๐๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๙)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างงานในผู้ที่มีอายุ  ๖๐ ปีขึ้นไป  
ผลส ารวจพบว่าเกือบร้อยละ ๔๐ ตอบว่าตนมีงานท าและมีรายได้จากการท างาน 

นอกจากนี้  ในส่วนของระบบเกษียณอายุแบบบังคับ ๒ของประเทศญี่ ปุ่ น  
ยังมีนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับการเพ่ิมอายุเกษียณของคนท างานจากเดิมที่บริษัทส่วนใหญ่
ก าหนดไว้ที่ ๕๕ ปี แต่ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗) มีการแก้ไขกฎหมายก าหนดห้ามมิให้บริษัท
ก าหนดอายุเกษียณไว้ต่ ากว่า ๖๐ ปี รวมทั้งก าหนดให้นายจ้างมีมาตรการที่เป็นการประกันการจ้าง
งานของลูกจ้างจนถึงอายุ ๖๕ ปี  อย่างไรก็ตาม ในการจ้างงานต่อไปนั้นอาจไม่จ าเป็นต้องจ้างงานใน
ต าแหน่งหรือเงื่อนไขเดิมก็ได้ และเมื่อไม่นานมานี้ยังมีการแก้ไขกฎหมายให้มีเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้น 
โดยก าหนดให้นายจ้างจะต้องพยายามตระเตรียมมาตรการเพ่ือประกันการจ้างงานของลูกจ้าง 
จนถึงอายุ ๗๐ ปี 

ในแง่ของรายได้ จ านวนรายได้ต่อหัวของคนสูงอายุ เทียบกับคนอายุน้อยกว่า 
ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก รายได้ส่วนใหญ่ของครัวเรือนของผู้สูงอายุจะมาจากเงินบ านาญภาครัฐ  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของแผนงานบ านาญภาครัฐของประเทศญี่ปุ่นที่มีความเป็นเฉพาะตัว 
เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ โดยเป็นระบบบังคับ (Mandatory Coverage) ส าหรับประชากรทุกคน 
ที่มีอายุตั้งแต่ ๒๐ – ๖๐ ปีซึ่งมีชั่วโมงการท างานโดยทั่วไปสัปดาห์ละ ๓๐ ชั่วโมง ถือเป็นผู้ประกันตน
ประเภทที่ ๒ (2nd insured) เพ่ือที่จะประกันรายได้ขั้นต่ าให้แก่ผู้ประกันตนเมื่อสูงอายุ 

๒) ด้านสุขภาพและสวัสดิการ 
มีการน าระบบประกันการดูแลระยะยาว (Long-term care (LTC)) มาใช้อย่าง

ยั่งยืน ในกฎหมายว่าด้วยประกันการดูแลระยะยาว ได้ก าหนดนิยามความหมายของสถานะซ่ึงต้องการ
การดูแลระยะยาวไว้ว่า สถานะซึ่งต้องการความดูแลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ส าหรับการ
เคลื่อนไหวในกิจกรรมประจ าวัน เช่น การท าความสะอาดร่างกาย การขับถ่าย อาหาร ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน อันเนื่องมาจากปัญหาทางด้านร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเลือกใช้ระบบ 
ทีเ่รียกว่า “Universal Coverage within a single program” 

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม (Dementia) 
ซึ่งมีแนวคิดเบื้องต้นในการใช้มาตรการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคม (Social Inclusion)  
และการให้ความส าคัญต่อความคิดเห็นของผู้มีภาวะสมองเสื่อมรวมทั้งครอบครัว 

 
  

                                                           
๒ ระบบเกษียณอายุแบบบังคับ หมายความว่า ระบบซึ่งสัญญาการจ้างงานจะยกเลิกโดย

อัตโนมัติเมื่อลูกจ้างมีอายุถึงตามที่ก าหนด 
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๓) ด้านการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางสังคม 
จากสถิติของการส ารวจพบว่าประมาณร้อยละ ๕๐ ของผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมกับ

กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong-learning) และพบว่าจ านวนของผู้สูงอายุซึ่งมีอายุระหว่าง 
๖๐ - ๗๙ ปีที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น ในปี ค.ศ. ๒๐๑๘  

๔) ด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
มาตรการที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประกันการมีที่อยู่อาศัย การพัฒนาเมือง 

เพ่ือผู้สูงอายุ มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนน การป้องกันอาชญากรรม 
และภัยธรรมชาติ รวมทั้งการสนับสนุนระบบผู้พิทักษ์ (Adult Guardian System) ในส่วนของการ
ประกันการมีที่อยู่อาศัย มีมาตรการช่วยเหลือด้วยการเพ่ิมโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  
จากการส ารวจพบว่ากว่าร้อยละ ๒๒ เป็นหญิงสูงอายุที่อาศัยอยู่ล าพังคนเดียวในบ้านเช่าที่เอกชน 
เป็นเจ้าของ ภายหลังจากท่ีสามีเสียชีวิต ซึ่งจ านวนนี้ถือว่ามีความท้าทายอย่างยิ่ง 

ส าหรับสถิติอุบัติเหตุทางถนนนั้น พบว่าแม้จ านวนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นแต่ไม่ได้ 
มีจ านวนอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย โดยมีจ านวนค่อนข้างคงที่ เหตุผลอาจเนื่องมาจากความระมัดระวัง
ของผู้สูงอายุเอง หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานพาหนะท่ีก้าวหน้ามากขึ้น 

นอกจากนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบผู้พิทักษ์ (Adult Guardianship System)  
ซึ่งคุ้มครองผู้ที่มีความบกพร่องเรื่องความสามารถในการจัดการงานของตน แบ่งได้เป็น ๒ ระบบหลัก  
ได้แก่ ผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย และผู้พิทักษ์ตามความสมัครใจ ซึ่งจะต้องแต่งตั้งโดยค าสั่งศาลด้วย 
การยื่นค าร้องขอของญาติพ่ีน้องหรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ส าหรับการช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
ที่มีภาวะสมองเสื่อมนั้น หากไม่มีผู้ ใดยื่นค าร้องขอต่อศาลเนื่องจากบุคคลนั้นไม่มีญาติ พ่ีน้อง  
จะเป็นสิทธิของนายกเทศมนตรี (Head of a municipality) ในการยื่นค าขอ 

๕) ด้านการวิจัยและพัฒนา และการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม 
ประกอบด้วย 
๕.๑) การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงและสร้างตลาดส าหรับผู้สูงอายุ ไม่ว่า

จะเป็นหุ่นยนต์ในสถานดูแลผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์จีโนม และบริการขนส่งโดยยานยนต์ไร้คนขับ 
๕.๒) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการสร้างสรรค์การพัฒนาระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสาธารณะ 
๕.๓) การแบ่งปนัความรู้กับต่างประเทศ 
ตัวอย่างของมาตรการในด้านนี้ เช่น การใช้อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 

(sensor) ในสถานดูแลผู้ สู งอายุ  (Nursing Home) เพ่ื อส ารวจการนอนห ลับของผู้ สู งอายุ  
การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ในสถานดูแลผู้สูงอายุ ทั้งการช่วยเหลือในการยก 
(Lifting) การเคลื่อนไหว (Mobility) การขับถ่ายหรือการท าความสะอาดร่างกายของผู้สูงอายุ  
การเฝ้าสังเกต (Monitoring) ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม การสื่อสาร และการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ส าหรับการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอาย ุ
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ภาคผนวก: แผนงานของระบบการประกันการดูแลระยะยาวภาครัฐของประเทศญี่ปุ่น 

                     การประกันการดูแลระยะยาว (Long-Term Care Insurance)  
เป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันสังคม หากเทียบกับการประกันสุขภาพ ผู้มีสิทธิได้รับ

ประโยชน์คือประชาชนทุกคน แต่ส าหรับการประกันการดูแลระยะยาว ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์  
ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ระบบนี้เริ่มน ามาใช้ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ (พ.ศ. 
๒๕๔๓) โดยประกอบด้วย 

 ผู้ประกันตน (Insured) ๒ กลุ่ม 
กลุ่มท่ี ๑ ผู้ที่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป 
กลุ่มท่ี ๒ ผู้ที่มีอายุระหว่าง ๔๐ ถึง ๖๔ ปี 

 ผู้รับประกัน (Insurer) ได้แก่ รัฐบาลท้องถิ่นในเทศบาล (Municipality 
government) 

 การเงิน ซึ่งโดยหลัก เงินร้อยละ ๕๐ มาจากเบี้ยประกันสังคม และอีกร้อยละ 
๕๐ มาจากเงินงบประมาณหรือภาษีท้องถิน่ 
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ในระบบประกันการดูแลระยะยาว จะมีกระบวนการออกใบรับรองการเป็นผู้สูงอายุ
ที่ต้องได้รับการดูแลโดยรัฐบาลท้องถิ่น (เทศบาล) โดยผ่านการพิจารณาของสภาที่เรียกว่า Council 
for the Certification of Eligibility of Long-Term Care Insurance โดยผู้ที่ต้องการได้รับการ
รับรองว่าเป็นผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลในระยะยาวยื่นค าขอต่อรั ฐบาลท้องถิ่น (เทศบาล)  
หรือเทศบาลริเริ่มท าการส ารวจเอง จากนั้นจะมีการพิจารณาเบื้องต้นร่วมกับความเห็นของแพทย์ 
ก่อนน าไปผ่านการพิจารณาของสภาดังกล่าวเพ่ือรับรองผลของการส ารวจและท าการประเมิน
ระยะเวลาและปัจจัยอ่ืนที่ต้องการในการดูแลผู้สูงอายุ ก่อนการออกใบรับรองและแจ้งให้ผู้สูงอายุ 
รายนั้นทราบ เมื่อได้รับการรับรองดังกล่าวแล้ว ผู้สูงอายุก็จะสามารถใช้บริการการดูแลในระยะยาวได ้

ภายใต้การดูแลในระยะยาว ผู้ สูงอายุที่รับบริการจะแบ่งประเภทตามระดับ 
ความต้องการออกได้เป็น ๗ ระดับ โดยแยกเป็นสองระดับใหญ่ ได้แก่ ระดับที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ 
(Support Level) และระดับที่ต้องได้รับการดูแล (Care Service Level) โดยในแต่ละระดับแยกย่อยได้ 
ดังนี้ 

๑. ระดับที่ต้องได้รับการสนับสนุน (Support Level) 
๑.๑ Support Level 1 
๑.๒ Support Level 2 

๒. ระดับที่ต้องได้รับการดูแล (Care Service Level) ซึ่งไล่เรียงตามความมากน้อย
ของความต้องการการดูแล 

๒.๑ Care Service Level 1 
๒.๒ Care Service Level 2 
๒.๓ Care Service Level 3 
๒.๔ Care Service Level 4 
๒.๕ Care Service Level 5 
โดยหากเป็นผู้ที่ต้องได้รับการดูแลในระดับสูงขึ้น จะได้รับวงเงินเพ่ิมข้ึนตามล าดับ 

เพ่ือใช้ในการรับบริการด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ ข้อสังเกตส าคัญส าหรับระบบประกัน
การดูแลในระยะยาวของประเทศญี่ปุ่นคือ ไม่มีการจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้สูงอายุ 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรในระดับภูมิภาค 
(Regional Comprehensive Support Center) ขึ้น ซึ่งถือเป็นแกนหลักส าคัญในชุมชนที่ด าเนินการ
ใน ๔ ส่วนส าคัญ เพ่ือที่จะประกันความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ 

๑) การให้ค าปรึกษา (Total counseling support) โดยนักสังคมสงเคราะห์ 
๒) การสนับสนุนช่วยเหลือสิทธิเกี่ยวกับการป้องกันและการตรวจพบการทารุณ

ใน ระยะ เริ่ ม ต้ น  (Rights advocacy including prevention and early discovery of abuse) 
เนื่องจากปัญหาการทารุณผู้สูงอายุในปัจจุบันมีความส าคัญมากขึ้น 

๓) การสนับสนุนการจัดการอย่างสมบูรณ์และต่อเนื่อง (Comprehensive and 
continuous management support) 

๔) การจัดการการดูแลเพ่ือป้องกันล่วงหน้า (Care management to prevent 
the need for care (Preventive Care Plan) 
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หัวข้อที ่๙ 
ความท้าทายในนโยบายด้านการสาธารณสุขและการบริการทางการแพทย์๑ 

    
 

การบรรยายในหัวข้อนี้ประกอบด้วย ๒ ส่วนย่อย ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ความท้าทาย 
ด้านนโยบายเกี่ยวกับระบบสุขภาพและการสาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่น และส่วนที่สอง มาตรการ 
ตอบโต้ต่อภาวะโรคระบาดโควิด-๑๙ ในประเทศญี่ปุ่น 

 
๑. ความท้าทายด้านนโยบายเกี่ยวกับระบบสุขภาพและการสาธารณสุขของ

ประเทศญี่ปุ่น  
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศในเอเชียประเทศแรกที่สามารถให้หลักประกันสุขภาพ 

กับประชาชนได้อย่างทั่วหน้า และมีวิวัฒนาการมากว่า ๗๐ ปี ระบบประกันสุขภาพของญี่ปุ่นนั้น
เกิดขึ้นก่อนระบบประกันสังคม  ทั้งนี้ ในระยะแรกของการพัฒนานั้นเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มผู้ใช้แรงงานเป็นหลัก โดยเริ่มจากการจัดบริการด้านสุขภาพให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานก่อน
แล้วจึงมีกฎหมายประกันสุขภาพขึ้น โดยในช่วงแรกก็จ ากัดอยู่ เฉพาะในกลุ่มผู้ ใช้ แรงงาน 
ในภาคอุตสาหกรรม ในช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สอง ระบบประกันสุขภาพได้มีการ
ขยายตัวมากขึ้นสืบเนื่องจากรัฐบาลตระหนักว่าภาคการผลิตเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุน
ยุท โธปกรณ์ และสิ นค้ า อุป โภคบริ โภคที่ จ า เป็ นส าหรั บกองทัพ  ภ ายหลั งสงครามยุ ติ ล ง 
ระบบประกันสังคมจึงก าเนิดขึ้นด้วยเหตุที่หลังภาวะสงครามประเทศจ าเป็นต้องมีการฟ้ืนฟูและ
ประชาชนประสบกับปัญหาความทุกข์ยาก การพัฒนาระบบประกันสุขภาพและระบบประกันสังคม
ของญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยสรุป แรงผลักดันใน 
การปฏิรูประบบสุขภาพของญี่ปุ่นในระยะแรกจึงเป็นปัจจัยด้านการเคลื่อนไหวของกลุ่มแรงงาน  
และปัจจัยด้านการเมือง ส่วนในช่วงที่มีการขยายตัวของระบบประกันสุขภาพมาก คือ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ส่วนในระยะหลังคือปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและภาระค่าใช้จ่าย
ของระบบที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว กลไกส าคัญของการปฏิรูป คือ การออกกฎหมาย ระบบบริการต่าง ๆ 
ของญี่ปุ่นนั้นถูกก าหนดด้วยกฎหมายทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบประกันสุขภาพ ประกันสังคม  
หรือระบบบริการสุขภาพ  ทั้งนี้ มาตรการที่ใช้มีทั้งการปรับโครงสร้างของระบบประกัน ระบบบริการ 
และมาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ กล่าวโดยสรุป ญี่ปุ่นสามารถให้หลักประกันกับ
ประชาชนทุกคน โดยประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายร้อยละ ๒๐ ของค่าใช้จ่าย ส่วนปัญหาท้าทายส าคัญ 
ได้แก่ (๑) ปัญหาด้านการขาดการเกื้อหนุนและการกระจายความเสี่ยงระหว่างระบบประกันต่าง ๆ 
และรัฐต้องเข้ารับด าเนินการส าหรับกลุ่มที่ยากในการเข้าถึง มีความเสี่ยงสูง และภาระในการสนับสนุนสูง 

                                                           
๑ Challenges in Health and Medical Care Policies in Japan (Including 

Telemedicine and Other Technological Issues, Fight against COVID-19) โดย Professor Taichi Ono 
บรรยายวันพฤหัสบดี ที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 

จัดท าโดยนายวุฒิพงศ์ จิตอ่อนน้อม นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ ฝ่ายกฎหมาย
สาธารณสุข กองกฎหมายสวัสดิการสังคม และนายสักกพล ภูมิรินทร์ นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ ฝ่าย
กฎหมายสาธารณสุข กองกฎหมายสวัสดิการสังคม  
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(๒) ปัญหาด้านการกระจายทรัพยากรสาธารณสุข ขาดประสิทธิภาพอันสืบเนื่องจากวิธีการจ่ายเงิน 
(๓) ความซ้ าซ้อนของบริการ (๔) การแข่งขันกันระหว่างสถานพยาบาล (๕) การที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุ
มากขึ้นท าให้มีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือให้จัดบริการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ส าหรับมาตรการในการควบคุมรายจ่ายด้านสุขภาพ มีการควบคุมราคายา  
การควบคุมจ านวนเตียงในแต่ละพ้ืนที่ และการเพ่ิมส่วนร่วมจ่ายกับประชาชนเป็นหลัก ส่วนมาตรการ
ควบคุมการปฏิบัติ งานของสถานพยาบาลนั้นอาจยังไม่ครอบคลุมสถานพยาบาลทุกขนาด  
ส่วนการปรับโครงสร้างและการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ายังไม่ประสบความส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนั้น ความพยายาม
ที่จะรักษาความเป็นผู้น าในระบบเศรษฐกิจของโลก ก็ยังคงเป็นมูลเหตุหลักในเหตุผลความจ าเป็น 
ที่จะต้องมีการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ 

๑.๑ นโยบายด้านสุขภาพของประเทศญี่ปุ่น 
  ในประเทศญี่ปุ่นมีแนวคิดมุ่งสร้างสมดุลในระบบสุขภาพระหว่างความส าเร็จของ 
การให้บริการ คุณภาพของการให้บริการ และค่าใช้จ่ายของการให้บริการ โดยเน้นที่โครงสร้างพ้ืนฐาน
ของระบบสุขภาพและการสาธารณสุข นโยบายระบบสุขภาพของประเทศญี่ปุ่นดังกล่าวได้น าแนวคิด
กรอบการท างานขององค์การอนามัยโลกมาปรับใช้ให้เข้ากับโครงสร้างสังคมของประเทศญี่ปุ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการงบประมาณระบบสุขภาพที่มีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นทุกปี  
  หลายประเทศได้พยายามหากลไกเพ่ือท าให้ระบบสุขภาพเป็นระบบที่รองรับหรือ
ตอบสนองต่อประชาชนในประเทศโดยไม่ก่อให้เกิดภาระทางด้านงบประมาณมากจนเกินไป  
เฉกเช่นประเทศในทวีปยุโรปและประเทศญี่ปุ่น โดยในประเทศที่มีรายได้ต่อหัวของประชากรมาก
สามารถบริหารจัดการระบบสุขภาพครอบคลุมประชากรในประเทศ รวมถึงการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ระบบสุขภาพได้อย่างทั่วถึงด้วย แต่ในหลายประเทศที่มีรายได้ต่อหัวของประชากรน้อย ระบบประกัน
สุขภาพหรือการบริการสาธารณสุขย่อมไปไม่ทั่วถึง โดยไม่สัมพันธ์กับสัดส่วนประชากรที่เพ่ิมขึ้น  
ท าให้หลายประเทศต้องยกระดับมาตรการและระบบประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุข 
ในหลายมิติ ทั้งการป้องกัน การสร้างความตระหนักรู้ การบ าบัดรักษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
ซึ่งต้องใช้เงินงบประมาณเป็นจ านวนมากเพ่ือการวางรากฐานหรือสร้างระบบพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละประเทศ 
  ๑.๒ ข้อพิจารณาโครงข่ายพื้นฐานของนโยบายประกันสุขภาพของประเทศญี่ปุ่น 
  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความคุ้มครองในระบบสุขภาพของแต่ละประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกทางการเงินของแต่ละประเทศ จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศจะให้ความส าคัญ
ต่างกันออกไป โดยจะมีทั้งแบบที่ให้ความส าคัญกับระบบสุขภาพเชิงองค์รวม เช่น องค์กรขนาดใหญ่ 
บริษัทหรือธุรกิจขนาดเล็ก บางประเทศก็จะให้ความส าคัญกับระบบสุขภาพที่ผูกอยู่กับระบบราชการ 
ส าหรับประเทศไทยนั้น เป็นระบบประกันสุขภาพที่เรียกกันว่า “๓๐ บาท รักษาทุกโรค” โดยน า 
เงินงบประมาณแผ่นดินที่จัดเก็บมาจากภาษีมาด าเนินการจัดท าระบบประกันสุขภาพให้ครอบคลุม
ประชากรในประเทศจ านวนมากซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก และหลายประเทศได้น าไปเป็น
แบบอย่างในการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพและระบบการสาธารณสุขในประเทศของตน 
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  ๑.๓ ระบบประกันสุขภาพของประเทศญี่ปุ่น 
  ประเทศญ่ีปุ่นมีพระราชบัญญัติประกันสุขภาพ (Health Insurance Act) ตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๔๖๕ และเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๐ และใช้เวลาอีกราว ๓๔ ปี จึงสามารถแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายดังกล่าวให้เป็นพระราชบัญญัติสุขภาพ “แห่งชาติ” ให้ประชาชนทั่วประเทศ 
มีหลักประกันสุขภาพตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งตรงกับปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ของประเทศไทย จากนั้นก็มีการ "พัฒนาระบบ" อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเริ่ม "ระบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ" (Elderly Health Care System) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยผูกระบบดูแลนี้กับระบบบริการ
สุขภาพ เมื่อพบว่าค่าใช้จ่ายการดูแลกลุ่มผู้สู งอายุสูงมาก จึงเริ่มสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบ  
โดยการตรากฎหมายให้มี "ระบบประกันการดูแลระยะยาว" (Long-term Care Insurance System) 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และพบว่ากลุ่มที่มีอายุมากกว่า ๗๕ ปี เป็นกลุ่มที่ต้องการการดูแลสุขภาพและ 
มีค่าใช้จ่ายสูงมาก จึงเริ่มมี "ระบบประกันสุขภาพส าหรับผู้มีอายุเกิน ๗๕ ปี" (Health Insurance 
System for the aged over 75) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   ปัจจุบันญี่ปุ่นมีระบบประกันสุขภาพแก่ประชากรกลุ่มต่าง  ๆแบ่งเป็น ๕ กลุ่มใหญ่ ๆ  ได้แก ่
   ๑. ระบบประกันสุขภาพผู้มีอายุสูงเกิน ๗๕ ปี ครอบคลุมประชากร ๑๕ ล้านคน  
มี "องค์กร" หรือ "กองทุน" ดูแล ๔๗ แห่ง ใน ๔๗ จังหวัด (Prefecture) ระบบประกันสุขภาพผู้มีอายุ
เกิน ๗๕ ปี นั้น แม้ว่ากลุ่มนี้จะครอบคลุมประชากรเพียง ๑๕ ล้านคน แต่มีค่าใช้จ่ายถึง ๑๓ ล้านล้านเยน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๒. ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ท าหน้าที่ดูแลผู้ประกอบการรายย่อย ผู้รับบ านาญ 
และผู้ท างานบางเวลา ครอบคลุมประชากรราว ๓๘ ล้านคน มีกองทุนต่าง ๆ ดูแลอยู่ประมาณ 
๑,๘๐๐ กองทุน มีค่าใช้จ่ายประมาณ ๑๐ ล้านล้านเยน  
   ๓ . สมาคมป ระกั น สุ ขภ าพ ญี่ ปุ่ น  (Japan Health Insurance Association)  
ดูแลพนักงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ครอบคลุมประชากรราว ๓๕ ล้านคน 
เป็นกองทุนขนาดใหญ่กองทุนเดียว ค่าใช้จ่ายประมาณ ๕ ล้านล้านเยน  
   ๔. สมาคมประกันสุขภาพ (Health Insurance Societies) ดูแลพนักงานในบริษัท
ขนาดใหญ่ ครอบคลุมประชากรราว ๓๐ ล้านคน ประกอบด้วยกองทุนราว ๑,๔๐๐ กองทุน 
   ๕. สมาคมสิทธิประโยชน์ (Benefit Societies) ดูแลข้าราชการและครอบครัวราว  
๙ ล้านคน มี ๘๕ กองทุน  

ค่าใช้จ่ายในกลุ่มที่สี่และห้ารวมกันราว ๕ ล้านล้านเยน รวม ๕ กลุ่ม มีกองทุนขนาด
ต่าง ๆ กัน รวม ๔,๐๓๓ กองทุน ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดประมาณ ๓๔ ล้านล้านเยน รวมกับกรณีท่ีมีการ
ปรับค่าใช้จ่ายของประชากรกลุ่มอายุ ๖๕-๗๕ ปี ราว ๑๔ ล้านคน อีกราว ๖ ล้านล้านเยน รวมเป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๔๐ ล้านล้านเยน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คิดเป็นเงินไทยราว ๑๒.๘ ล้านล้านบาท เท่ากับ 
๕.๗ เท่าของงบประมาณประเทศไทยในปีเดียวกัน เทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) 
เท่ ากับ ๙ .๕% ขณะที่ ของสหรัฐสู งสุดถึง ๑๗ .๘% เยอรมนีกับฝรั่ งเศสเท่ากันคือ  ๑๑ .๖%  
สหราชอาณาจักรเท่ากับสเปน คือ ๙.๖% ส่วนไทยประมาณ ๔% 
   ญี่ปุ่นมีความภาคภูมิใจในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติของตนเองมาก ประชาชน
ทั่วไปมีความพึงพอใจ และผู้ให้บริการ คือ แพทย์ พยาบาล ทนัตแพทย์ และเภสัชกร ต่างก็มีความพึงพอใจ  
ทั้งนี้ เพราะจุดเด่น ๔ ประการ คือ ๑) สามารถครอบคลุมประชากรได้ทั้งประเทศ ๒) ประชาชน
สามารถเลือกไปใช้บริการที่ไหนก็ได้ตามความพึงพอใจ ๓) บริการทางการแพทย์มีคุณภาพสูง  
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โดยสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายจนถือได้ว่ามีราคาไม่แพงเพราะใช้งบประมาณเพียง ๙.๕% ของ GDP 
และ ๔) มาตรฐานการบริการถือเป็น "มาตรฐานเดียว" ทั่วประเทศ โดยรัฐมีการใช้งบประมาณจาก
ภาษีอากรสนับสนุน (Subsidy) เพ่ือให้สามารถครอบคลุมประชากรได้ถ้วนหน้า  ทั้งนี้ ประชาชน
จะต้องมีส่วนร่วมจ่ายตามก าลังความสามารถ คือ จ่าย "เบี้ยประกัน" (Premium) และร่วมจ่ายเมื่อไป
ใช้บริการ (Copayment) โดยร่วมจ่ายตามสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ ๑๐-๓๐ และมีเพดานการร่วมจ่าย 
ในแต่ละครั้ง 
  ๑.๔ การบริหารงานระบบประกันสุขภาพ 
  ภาพรวมของระบบประกันสุขภาพในประเทศญี่ปุ่น สามารถแบ่งได้ตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้ 
   ๑ ) ร ะบ บ ป ระกั น ส า ห รั บ ลู ก จ้ า ง  (Employee-based) ที่ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  
สองประเภทย่อย คือ ระบบประกันสุขภาพที่ด าเนินการโดยรัฐบาล (Government-managed 
Health Insurance) และระบบประกันสุขภาพด าเนินเนินการโดยเอกชนแบบไม่แสวงก าไร (Society 
managed Health Insurance) 
   ๒) ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Insurance: NHI) ส าหรับ
ประชาชนที่ประกอบอาชีพตามที่ได้แยกไว้แต่ละกลุ่ม ซ่ึงมีทั้ งหมด ๘ กลุ่ม ได้แก่ กะลาสีเรือ 
ข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการส่วนกลาง สมาชิกสหภาพแรงงาน ครู เป็นต้น และกลุ่มทั้งแปดกลุ่ม
ครอบคลุมประชากรใกล้เคียงกันประมาณอย่างละหนึ่งในสาม เมื่อคนท างานเกษียณอายุก็จะออกจาก 
ระบบประกันสุขภาพแบบ Employee-based Insurance และย้ายมาสู่ระบบประกันสุขภาพ
แห่งชาติขึ้นกับกองทุน Retired Person Insurance ถ้าอายุเกิน ๗๐ ปี ก็ย้ายไปเข้ากองทุน Health 
Services for the Elderly ทัง้สองกองทุนจัดอยู่ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ 
   ประเทศญี่ปุ่นมีองคก์รของรัฐที่ท าหน้าที่หลักในการบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพ คือ กระทรวงสาธารณสุข  แรงงานและสวัสดิการ (Ministry of Health, Labor and 
Welfare: MOHLW) และจะมีหน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามาเสริมในบางเรื่อง  ทั้งนี้ มีทั้งองค์กรเอกชน 
(Private Companies) องค์กรร่วมอิสระ (Society Association) และหน่วยงานของรัฐ (Municipal 
Government) เข้ามาร่วมด าเนินการในการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพเพ่ือให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และประเทศญี่ปุ่นมีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพออกไปสู่ในระดับท้องถิ่น ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะรับผิดชอบการสาธารณสุขในเขตของตนเอง  
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับอัตราการร่วมสมทบเบี้ยประกัน ท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีส่วนกลางเป็นผู้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ว่าจะอยู่ ณ พ้ืนที่ใด หน่วยงานในท้องถิ่นนั้นจะมีหน้าที่รับผิดชอบเพียงด้านการเงินการคลัง  
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมถึงท้องถิ่นนั้นจะต้องบริหารและจัดบริการด้านสุขภาพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นส าคัญ 
   สิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพของประเทศญี่ปุ่นสามารถแบ่งได้เป็น  
๒ ประเภท คือ หนึ่ง สิทธิประโยชน์ที่กฎหมายบังคับ และสอง สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 
   สิทธิประโยชน์ที่กฎหมายบังคับให้มี ได้แก่ 
   ๑) สิทธิประโยชน์บริการทางการแพทย์ 
   ๒) สิทธิในการได้รับเงินชดเชยเมื่อเจ็บป่วย 
   ๓) สิทธิในการได้รับเงินชดเชยเมื่อคลอดบุตร 
   ๔) สิทธิในการได้รับเงินชดเชยจากการดูแลบุตร 



๑๐๐ 
 

   ๕) สิทธิในการได้รับเงินชดเชยจากความตาย และค่าเดินทาง 
   ส าหรับสิทธิประโยชน์ภาคบังคับที่ ระบบประกันสุขภาพของประเทศญี่ ปุ่ น 
ไมค่รอบคลุม คือ รายจ่ายในกรณีค่าห้องพิเศษ คา่พยาบาลเฝ้าไข ้และค่าวัสดุด้านทนัตกรรม เป็นต้น 
  ๑.๕ ปัญหาของระบบประกันสุขภาพ 
   ปัญหาที่ส าคัญของระบบประกันสุขภาพ คือ เรื่องค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายส าหรับ
บริการทางการแพทย์ของญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและเพ่ิมเร็วกว่าการเพ่ิมของรายได้ประชาชาติ 
(National Income) โดยรายจ่ายสุขภาพนั้นเพ่ิมในอัตราที่สูงกว่ารายได้ประชาชาติมาตลอดตั้งแต่ 
ปี ค.ศ. ๑๙๙๑ เป็นต้นมา รายจ่ายส าหรับบริการทางการแพทย์ในปี ค.ศ. ๑๙๙๖ เท่ากับ ๒๘.๕  
ล้านล้านเยน (ร้อยละ ๗.๓ ของ GDP) หรือเท่ากับ ๒๒๗,๐๐๐ เยนต่อคน  ทั้งนี้ รายจ่ายด้านสุขภาพ
ส าหรับการให้บริการผู้สูงอายุ (>๗๐ ปี) มีอัตราเพ่ิมขึ้นปีละประมาณ ๙ % และมีสัดส่วนของรายจ่าย
สูงถึงหนึ่งในสามของทั้งหมด  ดังนั้น เป้าหมายส าคัญในการควบคุม คือ การควบคุมให้อัตราการเพ่ิม
ของรายจ่ายด้านสุขภาพสอดคล้องกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและควรต่ ากว่าอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เนื่ องจากระบบประกันสังคมควรอยู่ ได้ด้วยตนเอง ต่อมาในปี  ค.ศ. ๑๙๙๗  
มีการทบทวนและมีมาตรการควบคุมมากขึ้น ซึ่งจากมาตรการดังกล่าวพบว่าท าให้อัตราการใช้บริการ
ลดลงและค่าใช้จ่ายลดลงเล็กน้อย ภาระค่าใช้จ่ายของบริการทางการแพทย์ที่เพ่ิมขึ้นมีผลให้สถานะ
ด้านการเงินของกองทุนประกันสุขภาพต่าง ๆ อยู่ในภาวะที่ติดลบมาตลอดเมื่อเทียบกับรายรับ 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๓ และต้องอาศัยการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ  ทั้งนี้ โดยระบบประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (NHI) มีภาระค่าใช้จ่ายในด้านการเงินที่ติดลบมากที่สุดและต้องได้รับการสนับสนุน 
ในสัดส่วนที่มากที่สุดเนื่องจากมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
   ส าหรับโครงสร้างของรายจ่ายบริการทางการแพทย์ของปี ค.ศ. ๒๐๑๗ เมื่อพิจารณา
ตามระบบแหล่งที่มาของเงิน ประเภทของบริการ และประเภทของรายจ่ายแล้วพบว่า รายจ่ายส าหรับ
บริการทางการแพทย์ทั้ งหมดนั้นประมาณครึ่งหนึ่ งเป็นรายจ่ายของระบบประกันสุขภาพ  
ร้อยละ ๒๘.๓ เป็นรายจ่ายเฉพาะส าหรับผู้เอาประกันภัย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ช่วยเหลือประชาชนของรัฐเพ่ิมเติม เมื่อพิจารณาตามแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในระบบประกันสุขภาพนั้น 
สัดส่วนที่มากที่สุด คือ รายได้จากภาษีอากรที่รัฐจัดเก็บและน ามาใช้ในระบบประกันสุขภาพ  
ทั้งจากรัฐบาลกลางและท้องถิ่น  
   เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวการบริหารจัดการ
ด้านระบบประกันสุขภาพ อาจสรุปความส าเร็จของระบบประกันสุขภาพ ได้ดังนี้ 
  ๑) การใช้วิธีการสนับสนุนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยเน้นให้ประชาชน
ตระหนักในการใช้ชีวิตสัมพันธ์กับการเกิดโรคในปัจจุบัน 
  ๒) ประสิทธิภาพของการกระจายแหล่งทรัพยากรในระบบประกันสุขภาพออกไป 
ในแต่ละภูมิภาค เพ่ือให้ประชากรได้รับการบริการด้านสุขภาพท่ีทั่วถึง 
  ๓) ความส าเร็จในการสร้างสังคมแห่งการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ  
  ๔) การสร้างประโยชน์ในระบบสุขภาพ โดยการดูแลรักษาสุขภาพของประชากร 
ในระยะยาว 
 
 
 



๑๐๑ 
 

  ๑.๖ บทสรุประบบความม่ันคงด้านสังคมและระบบประกันสุขภาพประเทศญี่ปุ่น 
  ระบบความมั่งคงด้านสังคมและระบบประกันสุขภาพของประเทศญี่ปุ่น สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
   ๑) ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงและมีระบบประกันความมั่นคง
ด้านสังคมที่ครอบคลุมทุกด้านส าหรับประชาชนทุกคน  ทั้งนี้ ระบบความมั่นคงด้านสังคมของญี่ปุ่น
มุ่งเน้นการจัดระบบสวัสดิการทั้งด้านสังคมและด้านการแพทย์ให้กับประชาชนเพ่ือมุ่งเน้นให้เกิด 
ความมั่นคงด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจสามารถพัฒนาไปได้
อย่างมั่นคง ประเทศญี่ ปุ่ นให้ความส าคัญกับความมั่นคงด้านเศรษฐกิจมากกว่าด้านสังคม  
ความพยายามในการแก้ปัญหาด้ านการมีจ านวนผู้สู งอายุมากและมี เด็กเกิดใหม่น้อย นั้น  
ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก 
   ๒) ในระบบประกันสังคมของญี่ปุ่นนั้น รัฐบาลยังมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบ
ค่อนข้างมาก รายได้ของกองทุนมาจากการจ่ายเบี้ยประกันของประชาชนเพียงประมาณร้อยละ ๔๖ 
รัฐต้องจ่ายสนับสนุนประมาณร้อยละ ๒๐ และที่เหลือเป็นรายได้จากอ่ืน ๆ ในระบบประกันสุขภาพเอง 
รัฐก็ต้องจ่ายสนับสนุนถึงประมาณร้อยละ ๓๐ ดังนั้น ระบบต่าง ๆ ยังต้องพ่ึงพาการสนับสนุนของรัฐ
อยู่ค่อนข้างมาก รัฐจึงสามารถเข้าแทรกแซงและก าหนดสิ่งต่าง ๆ ได้  
  ๓) ระบบการประกันสังคมจะได้รับผลกระทบมากจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรและโครงสร้างแรงงานในประเทศ หากมีจ านวนผู้สู งอายุมากและมีเด็กเกิดใหม่น้อย  
ย่อมหมายความว่าภาระค่าใช้จ่ายในระบบส าหรับคนวัยท างานจะเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันการมีเด็ก  
เกิดใหม่น้อยย่อมหมายความว่าในอนาคตคนวัยแรงงานก็จะมีน้อยลงด้วย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ 
ทั้งระบบเศรษฐกิจและระบบประกันสังคม 
   ๔) ภาวะเศรษฐกิจของประ เทศก็มีผลกระทบต่อระบบประกันสั งคมมาก  
ภาวะเศรษฐกิจที่ดีจะกระตุ้นระบบประกันสังคมในด้านความครอบคลุมประชากรและสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ แต่หากช่วงที่มีภาวะเศรษฐกิจถดถอย รายได้ของระบบจะลดลง ในขณะที่รายจ่ายที่จะต้องจ่าย
ชดเชยให้กับทั้งระบบการชดเชยรายได้และรายจ่ายด้านสุขภาพก็จะเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงด้านการเงินของระบบทั้งหมด 
  ๕) ระบบการจัดบริการด้านการแพทย์นั้น แม้ประเทศญี่ปุ่นจะมีปัญหาด้านการ 
มีจ านวนแพทย์และเตียงเกินความจ าเป็นในภาพรวม แต่ก็ยังมีพ้ืนที่อีกประมาณ ๔๐๐ จุดที่มีปัญหา
ด้านการขาดแคลนจ านวนแพทย์ การที่มีจ านวนแพทย์และเตียงมากท าให้มีปัญหาค่าใช้จ่าย  
ด้านการแพทย์เพ่ิมขึ้นสูงในพ้ืนที่ที่มีอุปทาน (supply) มากเกินไป นอกจากนั้น การที่ประชาชน 
มีเสรีที่จะไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใดก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องผ่านแพทย์เวชปฏิบัติก่อน ประกอบกับ
วิธีการจ่ายค่าตอบแทนแบบ fee-for-service ก็ท าให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึ้นจากการใช้บริการที่ 
เกินจ าเป็นและกระตุ้นแรงจูงใจในการให้บริการที่อาจไม่จ าเป็นส าหรับคนไข้ 

๖) สังคมที่มีจ านวนผู้สูงอายุมากมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐต้องมีแผนในการพัฒนา
ระบบการจัดบริการที่ เหมาะสมส าหรับคนกลุ่ มนี้  เนื่ องจากอุปสงค์ของการใช้บริการสู ง  
ต้องการสิ่งแวดล้อมที่อ านวยความสะดวกที่เหมาะสม หากไม่มีการพัฒนาจะมีการใช้โรงพยาบาล  
เป็นสถานที่ส าหรับการให้ผู้สูงอายุพักฟ้ืนซึ่งมีต้นทุนสูงกว่ามาก นอกจากนั้น ในสังคมที่ เป็น 
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นไม่มีใครเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ ก็จ าเป็นต้องมีการจัดบริการและสวัสดิการสนับสนุน
เพ่ือช่วยลดภาระของครัวเรือนลง 



๑๐๒ 
 

๗) ระบบประกันสุขภาพของญี่ปุ่นไม่มีการกระจายความเสี่ยงระหว่ างกองทุน 
กองทุนที่มีคนซึ่ งมีอ านาจจ่ายมากก็สามารถลดอัตราเบี้ยประกันของตนลงโดยค านวณจาก 
ภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ต่อคนและมาค านวณอัตราเบี้ยประกันที่แต่ละคนต้องจ่าย ดังนั้น จึงเป็น 
ภาระของรัฐที่ต้องให้การสนับสนุนกับกองทุนที่มีประชาชน ซึ่ งมีอ านาจจ่ายน้อย เช่น NHI  
โดยรฐัต้องจ่ายเงนิสนับสนุนถึงประมาณร้อยละ ๕๐ 

๘) วิธีการจ่ายเงินแบบ fee-for-service ประกอบกับสถานพยาบาลส่วนใหญ่ 
เป็นเอกชนซึ่งต้องพ่ึงตนเอง สถานพยาบาลของรัฐเองแม้จะจ่ายค่าตอบแทนแพทย์เป็นเงินเดือน  
แต่งบประมาณทั้งหมดที่จะได้รับก็ขึ้นกับรายได้ของตนในปีที่ผ่านมา ดังนั้น จึงเท่ากับสถานพยาบาล
ต้องพ่ึงตนเองเป็นหลัก ดังนั้น จึงมีแรงจูงใจที่จะต้องหารายได้ให้ได้มากที่สุดและหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ที่จะท าให้ภาระค่าใช้จ่ายของการประกันสุขภาพต้องเพ่ิมข้ึน 

๙) ระบบที่มีหลายกองทุนร่วมกับวิธีจ่ายแบบตามปริมาณบริการ และประชาชน 
มีเสรีภาพในการเลือกใช้บริการ มีความจ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่เป็นตัวกลางมาท าหน้าที่ในการ 
เรียกเก็บและตรวจสอบ (Clearing house) เพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรมมากขึ้น 

๑๐) ประเทศญี่ปุ่นถึงแม้จะมีระดับการพัฒนาสูงและมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สถานพยาบาลก็ยังต้องส่งบิลเรียกเก็บให้กับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบและจ่ายเงิน 
เป็นกระดาษเพ่ือเป็นหลักฐานการตรวจสอบ จึงสร้างภาระงานอย่างสูงกับหน่วยงานดังกล่าว  
ระบบข้อมูลในโรงพยาบาลมีขึ้นเพ่ือการเรียกเก็บเงินจากผู้ให้ประกันเป็นหลัก มิได้มีไว้เพ่ือตรวจสอบ
ด้านคุณภาพหรือผลงานของแต่ละแผนกหรือผู้ให้บริการแต่ละราย 

๑๑) ในประเทศญี่ปุ่นไม่มีระบบการตรวจสอบ (Auditing system) และการ
พัฒนาการประกันคุณภาพบริการ (Quality assurance, accreditation) ทั้งในโรงพยาบาลและ 
ในหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบ และมีการตรวจเพียงว่าการวินิจฉัยโรคและการให้บริการที่
สถานพยาบาลส่งมาเรียกเก็บมีความสอดคล้องหรือเหมาะสมหรือไม่เท่านั้น รัฐบาลท้องถิ่นซึ่งเป็น
หน่วยงานในการออกใบอนุญาตและควบคุมก็ตรวจสอบเพียงด้านโครงสร้างเท่านั้น ไม่ได้มีระบบ  
ในการตรวจสอบด้านคุณภาพของบริการหรือผลลัพธ์ของบริการ 

๑๒) มาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่ายนั้น มุ่งเน้นการควบคุมด้านอุปสงค์เป็นหลัก 
โดยการเพ่ิมส่วนร่วมจ่ายของประชาชน ไม่ ได้มีมาตรการที่มุ่งเน้นการควบคุมพฤติกรรมใน 
การให้บริการของสถานพยาบาลมากนัก สะท้อนถึงการมีอ านาจค่อนข้างสูงขององค์กรทางการแพทย์
ในระบบประกันสุขภาพของญี่ปุ่น ปัญหาและปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เป็นสิ่งที่ผู้รับผิดชอบควรต้อง
ตระหนักเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างถกูต้องต่อไป 

๒. มาตรการตอบโต้ต่อภาวะโรคระบาดโควิด-๑๙ ในประเทศญี่ปุ่น 
๒.๑ ภาพรวมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด -๑๙  

ในประเทศญี่ปุ่น  
สถานการณ์ปัจจุบันของภาวะโรคระบาดโควิด-๑๙ ในประเทศญี่ปุ่น (ณ วันที่ 

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔) นั้น พบว่า จ านวนผู้ติดเชื้อใหม่รายสัปดาห์ตามที่มีการรายงานต่อวันยังมี
จ านวนคงที่หรือเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่แนวโน้มของสถานการณ์มีทีท่าว่าภาวะการติดเชื้อจะลดลง
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยขณะนี้ อัตราการติดเชื้ออยู่ในระดับประมาณ ๘ คนต่อจ านวน
ประชากร ๑ แสนคน ในเขตมหานครกรุงโตเกียว ผู้ติดเชื้อมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้น และก่อให้เกิดการ
แพร่กระจายการติดเชื้อในวงกว้าง ซึ่งเป็นภาวะที่น่าห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ดี มีเรื่องที่



๑๐๓ 
 

น่ายินดีว่า จ านวนผู้ป่วยเจ็บหนักและผู้เสียชีวิตอันเนื่องจากโรคระบาดโควิด-๑๙ มีแนวโน้มลดลง  
และสัดส่วนของผู้ป่วยสูงอายุที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน  

นอกจากนี้ สถานการณ์ในปัจจุบันเริ่มพบการติดเชื้อในหมู่เยาวชนอายุประมาณ 
๒๐ ปี และตรวจพบการติดเชื้อจากแหล่งโรงเรียนและสถานศึกษาอ่ืน ๆ นอกจากนี้ พบการติดเชื้อ
เพ่ิมขึ้น ในกลุ่มประชากรที่ออกนอกบ้านและอาศัยอยู่ ในย่านใจกลางมหานครกรุงโตเกียว 
ในช่วงกลางคืนหลังจากการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  
โดยสาเหตุที่มีจ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญภายหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินก็เนื่องมาจากมีการอนุญาตให้มีการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านอาหารได ้

ส่วนสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ เชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่ นั้น กลุ่มผู้ป่วย 
ติดเชื้อที่ เกิดจากสายพันธุ์ เดลต้า (B.1.617.2) มี รายงานว่า พบการติด เชื้อ ของบุคคลที่ ใช้
ชีวิตประจ าวันนอกเคหสถาน แม้จ านวนที่ติดเชื้อจะมีจ านวนน้อยประมาณร้อยละ ๕ ของจ านวนคน
ทั่วประเทศ แต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในการตรวจคัดกรอง นอกจากนี้ จากข้อมูลสถิติ อัตราในการติดเชื้อ
สายพันธุ์เดลต้าของบุคคล มีแนวโน้มว่าจะติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์แอลฟ่า (B.1.1.7) ฉะนั้น กรณี
อาจเกิดการแทนที่สายพันธ์เดิมด้วยสายพันธุ์ใหม่ซึ่งจ าเป็นต้องประกาศให้สาธารณชนรับรู้ทั่วกัน  
อนึ่ง ตามข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า ประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกลายพันธุ์เข็มที่สองยัง 
ใช้ได้อยู่ อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องยังจ าเป็นต้องด าเนินการ
ต่อไป 

ส าหรับการคาดการณ์การระบาดของโรคและมาตรการที่จ าเป็นที่ต้องใช้ใน 
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ นั้น โดยที่ในเขตกรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อรายใหม่
กลับมาเพ่ิมจ านวนสูงขึ้น ดังนั้น จึงเป็นไปได้สูงที่จะเกิดกระจายตัวต่อไปของการติดเชื้อในกรุงโตเกียว
และในเขตอาณาบริเวณรอบกรุงโตเกียวที่มีเขตต่อเนื่องกัน ซ่ึงเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดที ่
น่ากังวล  ทั้งนี้ เมื่อพิเคราะห์จากฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ผ่านมาพบว่า อัตราการแพร่กระจายของ
โรคซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการเคลื่อนย้ายของผู้คนที่เพ่ิมสูงขึ้น เร็วขึ้น และถี่ขึ้น และการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนผู้ติดเชื้อภายหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งความเป็นไปได้อย่างสูงของ 
การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของเชื้อสายพันธุ์เดลต้าที่กระจายได้ดียิ่งกว่าเชื้อสายพันธุ์แอลฟ่า  
ฉะนั้น มาตรการที่ใช้จึงต้องมีความครอบคลุมทุกมิติและจ ากัดเสรีภาพของบุคคลโดยเฉพาะ 
ในเขตกรุงโตเกียว โดยเน้นในช่วงเวลากลางคืนที่ประชาชนส่วนใหญ่บริโภคอาหารและเครื่อง
แอลกอฮอล์ ซึ่งจะเกิดการรวมตัวของบุคคลเป็นจ านวนมากโดยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย  ทั้งนี้ 
มาตรการจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในบริเวณอ่ืนของประเทศญี่ปุ่นได้หากพบอัตราการ
เพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้ติดเชื้อในบริเวณนั้น ๆ  

อย่างไรก็ดี มีข้อน่าสังเกตว่า แม้ในบริเวณที่รัฐบาลประกาศใช้สถานการณ์
ฉุกเฉินก็ยังพบการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของการเคลื่อนย้ายบุคคลในบริเวณดังกล่าว ดังนั้น การใช้
มาตรการที่จะป้องกันการกระจายตัวของโรคระบาดติดต่อร้ายแรงจึงต้องเน้นที่ล าดับความส าคัญของ
สถานการณ์โดยต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมสอดคล้องสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงพลิกผันเร็ว 
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐบาลต้องน ามาตรการป้องกันและควบคุม
โรคระบาดอ่ืนมาใช้แทนที่มาตรการตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ในบางพ้ืนที่พบ 
การลดลงของจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่โดยเป็นไปอย่างช้า ๆ หรือคงที่ หรืออาจมีการเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย  
อันเป็นผลพวงมาจากความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้สูงอายุ ท าให้จ านวนผู้ป่วยติดเชื้ออาการ



๑๐๔ 
 

หนักหรือเสียชีวิตจึงมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ตามที่หน่วยงานของรัฐบาลประมาณการไว้ว่า 
เตียงผู้ป่วยของโรงพยาบาลส าหรับผู้ป่วยอาการทั่วไปจะเกิดการตึงตัวในการบริหารจัดการใน
ระยะเวลาอันใกล้มากกว่าเตียงส าหรับผู้ป่วยหนัก อันเนื่องมาจากการอัตราการติดเชื้อโควิด-๑๙  
ทีเ่พ่ิมสูงขึน้ ดังนั้น การระงับยับยั้งการพุ่งทะยานของจ านวนผู้ป่วยติดเชื้อจะต้องใช้มาตรการที่ยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนได้ง่ายเมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงการรับมือ 
อย่างทันท่วงท ี

ความคืบหน้าอย่างคงที่ของการฉีดวัคซีนซึ่งรวมถึงการฉีดในที่ท างานและ
มาตรการอ่ืนในการป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อต้องปฏิบัติโดยเข้มข้นต่อไป การฉีดวัคซีนยังคง
มีความคืบหน้าโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ผลลัพธ์ส าหรับการป้องกันการติดเชื้อ การป้องกัน
อาการเจ็บป่วยและอาการเจ็บป่วยหนัก ผลลัพธ์ของการฉีดวัคซีนต่อผู้ป่วยติดเชื้อ การดูแลรักษา 
ในโรงพยาบาล การประสานงานเกี่ยวกับเตียงในโรงพยาบาล อัตราการครองเตียง ผู้ป่วยวิกฤติ  
รวมถึงแรงกดดันต่อทรัพยากรทางการแพทย์ที่จะรองรับผู้ป่วย จะต้องพิจารณาและตรวจสอบ 
อย่างเหมาะสม รวมถึงการขยายการฉีดวัคซีนให้ กว้างขวางขึ้นก็ เป็นสิ่ งที่ ห ลีก เลี่ ยงไม่ได้  
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การฉีดวัคซีนโดยเน้นในบริเวณกลุ่มเสี่ยงสูงและตามเส้นทางของการกระจายเชื้อโรค 

ส าหรับกรณี เชื้อโควิด -๑๙ สายพันธุ์ เดลต้าตามที่ กล่าวมาข้างต้นนั้น มี 
ความเป็นไปได้สูงที่จะเข้ามาแทนที่ เชื้อสายพันธุ์แอลฟ่าเดิมที่แพร่ระบาดอยู่ ดังนั้น การป้องกัน 
การกระจายการแพร่เชื้อจึงต้องท าให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้โดยการขยายเพ่ิมเติมการเฝ้าระวังติดตาม
ในระดับประเทศโดยใช้ระบบ “การคัดกรองการกลายพันธุ์ L452” รวมทั้งการส ารวจการระบาด
รุนแรงของเชื้อโรคและการตรวจสอบอย่างเข้มข้น พร้อมกับมาตรการกักกันตัวบุคคลยังควร
ด าเนินการต่อไปและใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๒.๒ มาตรการต่าง ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่นน ามาใช้ตอบโต้สถานการณ์ ภาวะ 
โรคระบาดโควิด-๑๙ 

(๑) มาตรการติดตามค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ และการต่อสู้กับ 
การกลายพันธุ์ของเชื้อโรค 

การติดตามค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ในประเทศญี่ปุ่นนั้น ใช้ทั้งวิธีการ
ติดตามค้นหาไปข้างหน้า (Prospective Tracing) และการติดตามค้นหาย้อนหลัง (Retrospective 
Tracing) ซึ่งทั้งสองวิธีการมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ วิธีการติดตามค้นหาไปข้างหน้า (Prospective 
Tracing) เป็นวิธีการที่ประเทศส่วนใหญ่ใช้ โดยจะเริ่มต้นการติดตามค้นหาจากผู้ติดเชื้อยืนยันที่เกิดขึ้นใหม ่
ต่อจากนั้นก็จะติดตามเส้นทางการติดเชื้อไปยังบุคคลอ่ืน ๆ ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยันนั้น   
ทั้งนี้ วิธีการติดตามค้นหาไปข้างหน้า (Prospective Tracing) เคยใช้ได้ดีกับการระบาดของโรคซาร์  
ส่วนวิธีการติดตามค้นหาย้อนหลัง (Retrospective Tracing) เป็นมาตรการเสริมวิธีการติดตามค้นหา
ไปข้างหน้า (Prospective Tracing) โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเริ่มสอบสวนกิจกรรมย้อนหลัง 
ในอดีตของผู้ติดเชื้อโควิด- ๑๙ ที่ยืนยันแล้ว เพ่ือสืบหาย้อนกลับไปถึงแหล่งที่น่าเชื่อได้ว่าน่าจะ 
เป็นต้นตอของการระบาด (cluster) ซึ่งบุคคลที่ใกล้ชิดกับแหล่งดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นพาหะ
น าเชื้อโรคนั้นไปแพร่กระจายให้บุคคลอื่นในวงกว้างต่อไปและจ าเป็นต้องได้รับการติดตามและควบคุม
อย่างใกล้ชิดเพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อ 

เมื่อวิ เคราะห์จากสถิติการติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่พบในเขตกรุงโตเกียว 
เป็นจ านวนมาก ท าให้กรุงโตเกียวกลายสภาพเป็นเขตของกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อที่มองไม่เห็นขนาดใหญ่



๑๐๕ 
 

ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความยุ่งยากในการค้นหาติดตามผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ อันเนื่องมาจาก  
(๑) จ านวนประชากรและความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ ในเขตกรุงโตเกียวที่สู งมาก  
(๒) กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมที่มีความลื่นไหลตลอดเวลาและมีขนาดใหญ่มหึมา (๓) การมีย่านท่อง
ราตรียามค่ าคืนจ านวนมหาศาล (๔) เป็นแหล่งพ านักอาศัยของชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติ  
(๕) จ านวนประชากรแฝงในเขตกรุงโตเกียวที่ไม่ถูกนับโดยทางการมีจ านวนมาก (๖) ความหลากหลาย
ของผู้คนซึ่งต่อต้านและไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่จ ากัดพฤติกรรมรวมหมู่ โดยสมัครใจ และ  
(๗) ความยุ่งยากเชิงการบริหารและประสานงานระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขอันเนื่องมาจากมี 
การแบ่งแยกความรับผิดชอบกันเด็ดขาดขององค์กรที่มีอ านาจในการบริหารงานในเขตมหานคร  
ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้น าวิธีการติดตามค้นหาย้อนหลัง (Retrospective Tracing)  
พร้อมกับการตรวจและติดตามเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้นส าหรับกลุ่มประชากรบางกลุ่มซึ่งมีความเปราะบาง
ต่อการติดเชื้อโควิด-๑๙ จึงเป็นมาตรการที่ดีที่สุดที่พึงกระท าเพ่ือที่จะตรวจจับกลุ่มก้อนของผู้ติดเชื้อ
โควิด-๑๙ ทีซ่่อนตัวอยู่เสียแต่ต้นมือและกักกันไว้เพ่ือมิให้เกิดการปะทุของโรคระบาดในวงกว้างต่อไป 

ส่วนมาตรการต่อสู้กับการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคนั้น ถึงแม้ว่าขณะนี้จ านวน
ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ สายพันธุ์เดลต้าจะมีไม่มากนัก โดยมีจ านวนเพียงประมาณร้อยละ ๕ ของผู้ติดเชื้อ
ทั่วประเทศ แต่เชื้อสายพันธุ์เดลต้าก็ยังคงตรวจพบอยู่สม่ าเสมอและในอัตราที่เพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น  
การตรวจเชื้อโควิด -๑๙ ด้วยวิธีการพิ เศษนอกเหนือไปจากการตรวจโควิด -๑๙ แบบ PCR  
จึงมีความจ าเป็น เพ่ือตรวจจับตัวไวรัสกลายพันธุ์นี้เสียแต่เนิ่น ๆ และป้องกันหรือชะลอการกลายพันธุ์
ของเชื้อโรคต่อไป 

(๒) บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ 
ประเด็นแรก การประกันความเพียงพอของจ านวนเตียงในโรงพยาบาล  

โดยรัฐบาลทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นจ าเป็นต้องประกันการไหลเวียนซึ่งทรัพยากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขเพ่ือให้มีเตียง อุปกรณ์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอต่อการรับมือกับผู้ป่วย 
ติดเชื้อโควิด-๑๙ และโดยที่ในปัจจุบัน โรงพยาบาลรัฐจะรับบทบาทหลักในการรับรักษาผู้ป่วย 
โควิด-๑๙ ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้โรงพยาบาลเอกชนของญี่ปุ่น (ซึ่งมีจ านวนมากกว่าโรงพยาบาลรัฐ) 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาโรคระบาดด้วย โดยเฉพาะการส่งเสริมบทบาทของโรงพยาบาล
เอกชนให้ท าหน้าที่เป็นศูนย์ในภูมิภาคด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ประเด็นที่ สอง การสร้างเสริมหลักประกันการประสานงานและ 
ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลของรัฐและหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ของรัฐ โดยมีประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น  

(๑) ถึงแม้มีการนับจ านวนเตียงที่แน่นอนที่ใช้เป็นหลักประกันรองรับผู้ป่วย 
แต่ในหลายท้องที่จ านวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยในความเป็นจริงมีน้อยกว่าที่มีการนับไว้นั้น  
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากปัญหาเรื่องความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและฝ่ายบริหารของ
โรงพยาบาลก็ดี การใช้เวลามากกว่าที่คาดการณ์ตามปกติในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -๑๙ ก็ดี  
หรืออุปสรรคในการรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ อันเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
หรือข้อจ ากัดที่คาดไม่ถึงส าหรับการให้ค าปรึกษาและการรักษาผู้ป่วยอ่ืน ๆ ที่มิใช่กรณีผู้ติดเชื้อ 
โควิด-๑๙ ก็ดี นอกจากนี้ โรงแรมที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสถานที่กักตัวผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙  
ยังไม่พร้อมที่จะน ามาใช้ได้โดยพลันอันเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านบุคลากรรวมถึงมาตรการควบคุมและ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ต้องน ามาใช้กับโรงแรมดังกล่าวด้วย 
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(๒) ถึงแม้ว่าจะมีเตียงที่เป็นหลักประกันและโรงแรมที่ใช้ส าหรับกักตัวผู้ป่วย
ติดเชื้อโควิด-๑๙ พร้อมที่จะใช้งานแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถด าเนิ นการได้ เต็มรูปแบบ 
อันเนื่องมาจากข้อขัดข้องด้านการเคลื่อนย้ายและขนส่งผู้ป่วย เช่น การประสานงานเพ่ือหา
โรงพยาบาลที่พร้อมจะรับผู้ป่วยหรือเตรียมความพร้อมในการขนส่งผู้ป่วยในช่วงการระบาดของ 
โรคอย่างรวดเร็วและรุนแรง การใช้ระยะเวลาในการรักษาผู้ป่วยจนหายหรือการย้ายผู้ป่วยออก
ภายหลังจากสุขภาพผู้ป่วยดีขึ้นแล้ว ความไม่พร้อมในการเตรียมการอย่างเพียงพอส าหรับการรักษา
ผู้ป่วยที่บ้าน ซึ่งระบบการสาธารณสุขต้องมีศักยภาพในการให้ค าปรึกษาและสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
มายังโรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีหากอาการของผู้ป่วยทรุดลง  

(๓) ความยืดหยุ่นปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและความพร้อมที่ 
จะตอบสนองต่อสถานการณ์การติดเชื้อที่ผันแปรเร็ว รวมถึงการขาดแคลนทรัพยากรทาง
การแพทย์ที่จะน ามาใช้แก้ปัญหา เช่น ความไม่พร้อมส าหรับการยืนยันจ านวนเตียงตามช่วงเวลาที่
ก าหนดได้อย่างแน่นอนรวมถึงการย้ายผู้ป่วยและการตอบสนองต่อสถานการณ์ เฉพาะหน้า  
ความยุ่งยากของการประเมินอย่างทันท่วงทีของสถานการณ์ติดเชื้อบนฐานความพร้อมมูลของกลไก
บริการทางการแพทย์ การปราศจากการเตรียมการเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว เช่น จากการให้ค าปรึกษาผู้ป่วยที่บ้านเป็นน าตัวผู้ป่วย 
เข้าโรงพยาบาลและรักษาจนหาย เมื่อจ านวนผู้ป่วยเริ่มพุ่งทะยานแบบหยุดไม่อยู่ 

ฉะนั้น จากประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นได้เจอกับปัญหาโรคระบาด 
โควิด-๑๙ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายบริการทางการแพทย์โดยเพ่ิมเติมแผนการ 
ตอบโต้สถานการณ์โรคระบาดลงไปในแผนการบริการทางการแพทย์ อย่างไรก็ดี เนื่องจากภาวะสังคม
สูงวัยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและจ านวนเด็กที่จะเกิดใหม่ก็ลดลง โดยเฉพาะในเขตชนบท ท าให้จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องบริหารจัดการความส าคัญของบริการทางการแพทย์เสียใหม่รวมถึงการก าหนดนโยบาย
ที่เก่ียวข้องทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ก่อนเกิดการอุบัติขึ้นของโรคระบาดโควิด-๑๙ กระทรวงสาธารณสุข
ญี่ปุ่นได้เรียกร้องให้รัฐบาลท้องถิ่นทบทวนตรวจสอบโครงสร้างพ้ืนฐานของบริการทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข และให้ก าหนดวิสัยทัศน์การส่งเสริมบริการสุขภาพชุมชนขึ้น เพ่ือรองรับการเป็น  
สังคมผู้สูงวัยเต็มตัว ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวอาจหมายรวมถึงความจ าเป็นในการควบรวมกิจการ
โรงพยาบาลและลดขนาดของจ านวนเตียงในโรงพยาบาลในบางท้องที่เพ่ือหลีกเลี่ยงการล้มครืนของ
โรงพยาบาลที่ต้องแข่งขันในตลาดเดียวกันเพ่ือแย่งชิงลูกค้ากันอย่างดุเดือด นอกจากนี้ การทบทวน
บทบาทของโรงพยาบาลของรัฐนั้น ควรเน้นไปที่การให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
เข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลได้ รวมถึงบทบาทในการรักษาผู้ป่วยในระดับภูมิภาคเป็นส าคัญ 
อย่างไรก็ตาม ในหลายท้องที่เตียงประจ าส าหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ อยู่ในความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลของรัฐ ดังนั้น การถูกบังคับให้ต้องลดขนาดลงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังกล่าว ทั้ง ๆ ที่
เตียงนั้นยังคงถูกใช้เป็นเตียงส าหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ จึงเป็นปัญหาที่ไม่อาจหาข้อยุติลง 
ได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้  การผลักดันวิสัยทัศน์ดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยแรงสนับสนุนอย่างมาก 
จากสาธารณชน และถึงแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะประสบปัญหาโรคระบาดโควิด-๑๙ ในช่วงนี้  
แต่นโยบายระยะยาวเกี่ยวกับสังคมผู้สูงวัยและการลดตัวลงของประชากรก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้น ความพยายามที่จะปฏิรูปบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก 



๑๐๗ 
 

ฉะนั้น ปัญหาโรคระบาดโควิด-๑๙ จึงเป็นปัจจัยที่เพ่ิมยุ่งยากในการก าหนดนโยบายบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่นให้มากยิ่งข้ึน  

(๓) การให้วัคซีนแก่ประชาชน 
การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับวัคซีนนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวด 

ที่ประชาชนต้องรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน ได้แก่ ประการที่หนึ่ง วัคซีนป้องกันโควิด-๑๙  
ได้รับการยืนยันในเบื้องต้นว่าสามารถป้องกันการก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการได้รับเชื้อ 
โควิด-๑๙ ได้ ประการที่สอง วัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-๑๙ จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการลดภาระงาน
ของสถานพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ประการที่สาม วัคซีนทุกประเภทย่อมมี 
ความเสี่ยงต่อการเกิดอาการข้างเคียงต่อผู้รับวัคซีน โดยประเภทวัคซีนที่อนุญาตให้มีการฉีดใน 
ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ไฟเซอร์ โมเดอร์น่า และแอสตร้าเซเนก้า โดยวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์น่าใช้เป็น
วัคซีนหลักที่มีการฉีดภายในประเทศ  ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคลใดจะเป็นไปตามล าดับ
ความจ าเป็นก่อนหลัง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อ อันได้แก่ กลุ่มที่หนึ่ง บุคลากรทางการแพทย์ 
กลุ่มที่สอง ผู้สูงอายุ และกลุ่มที่สาม ประชาชนที่เป็นโรคบางอย่าง รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสถานดูแล
ผู้สูงอายุ และท้ายที่สุด วัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-๑๙ เป็นบริการที่ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
ส าหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับวัคซีน โดยข้อมูลผู้ได้รับวัคซีนในประเทศญี่ปุ่น ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
พบว่า จ านวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกนั้นเป็นจ านวนเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งประเทศ  
ส่วนจ านวนผู้ได้รับวัคซีนครบสองเข็มอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งประเทศ แต่เฉพาะ 
ในส่วนผู้ได้รับวัคซีนที่มีอายุเกินกว่า ๖๕ ปี นั้น มีผู้ซึ่งได้รับวัคซีนเข็มแรกประมาณสองในสาม  
และผู้ได้รับวัคซีนครบสองเข็มประมาณหนึ่งในสาม  ทั้งนี้ ผลของการฉีดวัคซีนโดยเน้นในกลุ่ม 
ผู้สูงวัยพบว่า จ านวนผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ในหมู่ผู้สูงอายุมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส าคัญ
โดยเฉพาะในเขตกรุงโตเกียว 

วิธีการจัดการวัคซีนในประเทศญี่ปุ่นนั้น ในขั้นตอนการท าสัญญาและการ
จัดซื้อวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีนจะด าเนินการโดยรัฐบาลระดับชาติ ส่วนหน้าที่รับผิดชอบการ
บริหารวัคซีนเป็นของรัฐบาลท้องถิ่นเพ่ือให้วัคซีนเข้าถึงประชากรทุกคน โดยในระดับรัฐบาลท้องถิ่น 
ยังสามารถจ าแนกกระบวนการบริหารจัดการวัคซีนในแต่ละระดับ ได้แก่ ในระดับเทศบาล 
(municipality) มีหน้าที่ด าเนินการดังนี้ (๑) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับวัคซีน โดยอาศัยอ านาจ
ตามกฎหมายวัคซีน (๒) ออกและกระจายคูปองการฉีดวัคซีนไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตการ
ปกครอง (๓) เจรจาต่อรองและท าความตกลงกับโรงพยาบาลหรือคลินิกในท้องถิ่นผ่านสมาคม
การแพทย์ (๔) การจัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนและเครื่องท าความเย็นพิเศษเพ่ือเก็บรักษาวัคซีน  
(๕) จัดเตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนในเขตการปกครอง  
และในระดับจังหวัด (prefecture) มีหน้าที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ ได้แก่ (๑) จัดเตรียมบุคลากร 
ที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงผู้ปฏิบัติงานชั่วคราวด้วย (๒) การเจรจาของผู้จัดจ าหน่ายวัคซีนในท้องถิ่นกับผู้ขาย
ส่ งของบ ริษั ท ยา (๓ ) การบ ริการจั ดการอย่ างต่ อ เนื่ อ งในการฉี ด วัคซี น ให้ แก่บุ คล ากร 
ทางการแพทย์ (๔) จัดเตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนในเขต 
การปกครองนั้น 

ในการนี้ เพ่ือเร่งรัดให้มีการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น กองก าลัง
ป้องกันตัวเองญี่ปุ่น (Japan Self-Defense Forces: JSDF) ได้น าร่องโครงการฉีดวัคซีนขนานใหญ่
โดยจัดฉีดที่กรุงโตเกียวและโอซาก้าตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมปีนี้ นอกจากนี้ ตั้งแต่ปลายเดือน



๑๐๘ 
 

มิถุนายนรัฐบาลระดับชาติได้ริเริ่มให้สถานประกอบการจัดให้มีการฉีดวัคซีนให้แก่ลูกจ้างรวมถึง
ครอบครัวของลูกจ้างด้วย ดังนั้น โดยสรุปในปัจจุบันการฉีดวัคซีนทั่วประเทศมี ๓ ช่องทาง ได้แก่  
ช่องทางที่หนึ่ ง รัฐบาลระดับท้องถิ่น ช่องทางที่สอง สถานที่ท างานซึ่ งรวมถึงมหาวิทยาลัย  
และช่องทางท่ีสาม กองก าลังป้องกันตัวเองญี่ปุ่น (JSDF)  

อย่างไรก็ดี  แม้ทัศนคติของประชาชนต่อการรับวัคซีนเข้าสู่ ร่างกาย 
จะมีแนวโน้มเป็นบวกมากกว่าเดิม ประชาชนชาวญี่ปุ่นบางส่วนยังคงมีความกังวลใจในการรับวัคซีน
จากอาการแทรกซ้อนที่จะเกิดตามมา ดังนั้น รัฐบาลญี่ปุ่นจ าเป็นต้องสื่อสารกับประชาชนถึง 
ความปลอดภัยของการรับวัคซีนให้มากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบข้างเคียงจาก
การรับวัคซีนในแต่ละกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสื่อสารต่อกลุ่มวัยรุ่นซึ่งอาจรับข้อมูลจากแหล่ง 
ที่ไม่น่าเชื่อถือจ านวนมากผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

อนึ่ง การที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะผลิตวัคซีนป้องกัน 
โรคโควิด -๑๙ ไว้ ใช้ ได้ เองภายในประเทศนั้ น  อาจสรุปสาเหตุของปัญหาดั งกล่ าว ได้ ดั งนี้  
หนึ่ง เนื่องจากบริษัทผลิตวัคซีนในประเทศญี่ปุ่นมีขนาดองค์กรค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับหกลุ่ม
ประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ โดยบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตวัคซีนส่วนใหญ่ 
ตั้งต้นมาจากห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ขนาดย่อมและขาดแคลนเงินสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาวัคซีน
ให้มีประสิทธิภาพสูง สอง บริษัทผู้ผลิตวัคซีนในกลุ่มประเทศยักษ์ใหญ่ต่างเคยผลิตวัคซีนส าหรับต่อสู้
กับโรคซาร์และโรคอีโบล่าโดยใช้วิทยาการใหม่ล่าสุดมาแล้ว ในขณะที่บริษัทญี่ปุ่นยังไม่เคยมี
ประสบการณ์เช่นนั้น และ สาม จ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในประเทศญี่ปุ่นมีปริมาณน้อยมาก 
เมื่อเทียบกับจ านวนผู้ติดเชื้อในภูมิภาคยุโรปและสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้การทดลองวัคซีนทางคลินิก 
ในขั้นที่สามซึ่งต้องทดลองกับมนุษย์จ านวนมากจึงยังไม่สามารถเริ่มต้นได้ในเร็ววันนี้ และเป็นผลให้
การอนุญาตให้น าวัคซีนดังกล่าวมาฉีดแก่ประชาชนญี่ปุ่นจึงต้องล่าช้าออกไป ในขณะที่บริษัทผู้ผลิต
วัคซีนในต่างประเทศมีปัจจัยที่จะท าได้โดยพร้อมมูล 

(๔) การด าเนินการให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นปฏิบัติตามมาตรการที่ 
รฐับาลญี่ปุ่นก าหนด 

มาตรการที่รัฐบาลญี่ปุ่นใช้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้ อนั้น ต้องอาศัย 
ความร่วมมือร่วมใจจากสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมหรือกิจกรรมรวมหมู่ 
ที่เคยท า เพ่ือประโยชน์ในการระงับยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-๑๙ มิให้แพร่กระจายในวงกว้าง 
เสียแต่เนิ่น ๆ โดยให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าไปรวมกลุ่มในที่ปิดมิดชิดที่ระบายอากาศได้ยาก  
หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่มีคนพลุกพล่านแออัด และเน้นการรักษาระยะห่างระหว่างกันของ 
แต่ละบุคคล 

อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าวย่อมมีลักษณะจ ากัดพฤติกรรมของประชาชน
โดยเฉพาะการรวมกลุ่มหรือการสังสรรค์ ซึ่งย่อมจะมีผลกระทบเป็นลูกโซ่หลายด้านโดยเฉพาะ 
ภาคธุรกิจการค้าและการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารและบริษัทท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญ่ีปุ่น
จึงออกมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอยจากการระบาดของ 
โควิด-๑๙ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชากรกลุ่มเปราะบางทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด เช่น การให้เงินช่วยเหลือจ านวนเงินห้าหมื่นเยนต่อเด็กหนึ่งคนส าหรับครอบครัว
ยากจนที่ต้องเลี้ยงดูบุตร การส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือประชากรกลุ่มเปราะโดยองค์กรไม่แสวง 
หาก าไรไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านการด ารงชีพ การป้องกันการฆ่าตัวตายโดยการให้



๑๐๙ 
 

ค าปรึกษาผ่านสื่อสารสังคมออนไลน์  การให้เงินกู้ยืมใหม่แก่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวภายใต้เงื่อนไข 
การฝึกงานใหม่ (reskill program) การขยายโปรแกรมการฝึกงานภายในภาครัฐ การให้เงินกู้ฉุกเฉิน
ส าหรับการสร้างหลักประกันด้านที่อยู่อาศัย 

ในการนี้  นโยบายการฉีดวัคซีนที่ยังมิได้จัดฉีดให้แก่บุคคลทุกคนเป็น 
การทั่วไป แต่เน้นการฉีดให้แก่บุคคลบางกลุ่มที่มีความเปราะบางไม่ว่าจะด้วยปัญหาสุขภาพหรืออายุ  
ประกอบกับความไม่แน่นอนที่จะยกเลิกข้อจ ากัดเกี่ยวกับกิจกรรมรวมกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ดังนั้น  
การจัดการกับปัญหาความเครียด ความไม่พอใจ และความท้อแท้สิ้นหวังของผู้คนในสังคม 
จะกลายเป็นข้อท้าทายที่ส าคัญยิ่งของรัฐบาลญี่ปุ่นในการบริหารจัดการโรคระบาดโควิด-๑๙ 

(๕) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข 
เพื่อใช้ต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-๑๙ 

ในประเทศญี่ ปุ่ นมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ ยวกับการแพทย์แ ละ 
การสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้ตอบโต้กับการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยกตัวอย่างเช่น ในด้าน
บริการทางการแพทย์มีกฎหมายว่าด้วยบริการทางการแพทย์ที่ก ากับการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล
และคลินิก ในด้านการสาธารณสุขเพ่ือการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคมีกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ (๑) กฎหมายว่าด้วยสุขภาพชุมชนหรือศูนย์สุขภาพที่เป็นเครือข่ายร่วมกันใน 
การให้บริการสาธารณสุข (๒) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (๓) กฎหมายว่าด้วย
กักกันบุคคล (๔) กฎหมายว่าด้วยการฉีดวัคซีน  ส่วนมาตรการเฉพาะที่ใช้ตอบโต้กับสถานการณ ์
โรคระบาด ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการพิเศษเพ่ือเตรียมการและตอบโต้ไข้หวัดใหญ่ระบาด
และโรคติ ด เชื้ อ อุบั ติ ใหม่  (Act on Special Measures for Pandemic Influenza and New 
Infectious Diseases Preparedness and Response (No. 31 of 2012)) ก ฎ ห ม าย เกี่ ย วกั บ
การแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (telemedicine) รวมไปถึงการประกาศใช้มาตรการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน โดย ณ ที่นี้ ขอยกตัวอย่างสองกรณี ได้แก่ 

(๕.๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการพิเศษเพื่อเตรียมการและ 
ตอบโต้ไข้หวัดใหญ่ระบาดและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Act on Special Measures for Pandemic 
Influenza and New Infectious Diseases Preparedness and Response (No. 31 of 2012)) 

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการพิเศษเพ่ือเตรียมการ
และตอบโต้ไข้หวัดใหญ่ระบาดและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Act on Special Measures for Pandemic 
Influenza and New Infectious Diseases Preparedness and Response (No. 31 of 2012)) 
เป็นการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบรวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ด าเนินการโดยรัฐบาลระดับชาติ
และรัฐบาลท้องถิ่น ก าหนดให้สถาบันสาธารณะหรือผู้ด าเนินธุรกิจมีหน้าที่บางอย่างต้องปฏิบัติ รวมถึง
การจัดให้มีมาตรการพิเศษที่ใช้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินอันเนื่องมาจากสถานการณ์ของการอุบัติของโรค
ระบาดใหม่และการแพร่กระจายโรค โดยเฉพาะไวรัสชนิดใหม่ซึ่งมีความร้ายแรงในการแพร่ระบาด  
ในมนุษย์และมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยน า
ต้นแบบมาจากบทเรียนในการจัดการปัญหาโรคระบาดไข้หวัดนก (A/H1N1) ที่ประเทศญี่ปุ่นเคย
เผชิญ โดยมาตรการในการจัดการปัญหาจะขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของสถานการณ์เป็นส าคัญ โดย
สามารถแบ่งเป็นกรณีสถานการณ์ปกติกับกรณีสถานการณ์ภายใต้การประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินที่
เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ระบาดและโรคติดต่อใหม ่
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กรณีสถานการณ์ปกติ รัฐบาลระดับชาติและระดับท้องถิ่นจะใช้
มาตรการดังนี้  

(๑) ก าหนดแผนปฏิบัติการต่าง ๆ   
(๒ ) กักตุนสินค้ าและโภคภัณฑ์  เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์  

และหน้ากากอนามัย  
(๓) บังคับใช้มาตรการควบคุมชายแดน เช่น เข้มงวดเพ่ิมขึ้นใน

มาตรการกักกันบุคคลที่เดินทางเข้ามาโดยทางสนามบิน ท่าเรือ รวมถึงมาตรการจ ากัดโดยสมัครใจ
ของสายการบินและผู้โดยสาร 

กรณีสถานการณ์ภายใต้การประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินที่
เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ระบาดและโรคติดต่อใหม่ ซึ่งกรณีดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อมีการระบาดของโรค
แพร่กระจายไปทั่วจึงมีความจ าเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดกว่าสถานการณ์ปกติ ซึ่งนอกเหนือจาก
รัฐบาลสามารถใช้มาตรการตามที่ก าหนดในสถานการณ์ปกติได้ แล้ว รัฐบาลยังสามารถใช้มาตร
เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ได้แก่ 

(๑) ร้องขอให้ประชาชนงดเว้นการออกจากที่พักอาศัย  
(๒) ร้องขอและออกค าสั่ งจ ากัดการใช้งานอาคารหรือสถานที่  

ซึ่งรวมถึงโรงเรียน  
(๓) ร้องขอและออกค าสั่งจ ากัดการจัดงานแสดงต่าง ๆ  
(๔) การอนุญาตกรณีฉุกเฉินเพ่ือการเปิดใช้งานอาคารหรือสถานที่ 

ทางการแพทย์ชั่วคราว (โรงพยาบาลสนาม)  
(๕) ร้องขอและออกค าสั่งให้ขนส่งสิ่งของฉุกเฉิน  
(๖) ร้องขอให้มีการขายและยึดสินค้าบางอย่าง 
(๗) ขยายการสิ้นสุดอายุใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส าหรับผู้ขับขี่รถยนต์ 

ที่อายุใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว  
(๘) จัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภาครัฐ 
เมื่อพิจารณามาตรการในสถานกาณ์ฉุกเฉินในข้อ (๑) ถึง (๘) ดังกล่าว

แล้วจะเห็นได้ว่า จะไม่มีการก าหนดมาตรการในลักษณะเป็นการ (ก) ห้ามบุคคลเดินทางออกนอก
พ้ืนที่ (ข) ก าหนดโทษทางอาญาส าหรับผู้ฝ่าฝืนค าร้องขอของรัฐบาลที่เรียกร้องให้ประชาชนต้อง
ประพฤติปฏิบัติตัว หรือ (ค) การติดตามก ากับพฤติกรรมของบุคคลเป็นรายกรณีซึ่งกระทบต่อสิทธิใน
ความเป็นส่วนตัว เช่น การใช้แอพพลิเคชั่นหรือวิธีอ่ืนใดที่กระท าโดยรัฐบาล นอกเหนือไปจากการ
กักกันตัวบุคคลตามแนวชายแดน 

ต่อมาเมื่อมีการระบาดอย่างรุนแรงของโรคไวรัสโควิด -๑๙ ประเทศ
ญี่ปุ่นจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงโดยน ามาตรการเชิงป้องกันตามล าดับความเร่งด่วนใหม่ (New Priority 
Preventive Measures) ตามที่เพ่ิมข้ึนมาใหม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติว่าด้วย
มาตรการพิเศษเพ่ือเตรียมการและตอบโต้ไข้หวัดใหญ่ระบาดและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ฯ (Act Partially 
Amending the Act on Special Measures for Pandemic Influenza, etc., and Other 
Relevant Acts (Act No. 5 of 2021)) มาใช้รับมือกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยเป็น
มาตรการที่มีความเข้มข้นมากกว่าสถานการณ์ปกติแต่ไม่เข้มข้นเท่ามาตรการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
โดยจะน ามาใช้ก่อนการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งในหลายมาตรการเชิงป้องกันตามล าดับ
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ความเร่งด่วนใหม่ (New Priority Preventive Measures) นั้น เป็นการอนุโลมน ามาตรการร้องขอให้
ประชาชนกระท าการใด ๆ ที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินมาปรับใช้ เช่น การปรับเปลี่ยนเวลาเปิดและปิด
กิจการธุรกิจการค้าให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของโรค เพ่ือจ ากัดพฤติกรรม
ของบุคคลที่อาจส่งผลต่อการกระจายของเชื้อโรคโดยกระท าเท่าที่จ าเป็น และเป็นการตัดไฟเสียแต่
เนิ่น ๆ มิให้โรคแพร่ระบาดออกไป อย่างไรก็ดี บางฝ่ายก็เห็นว่ามาตรการดังกล่าวยังไม่แสดงให้เห็นถึง
ความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเปรียบเสมือนเป็นเพียงการใช้น้ าอุ่นราดลงไปยัง
ประชาชนเท่านั้น เนื่องจากมาตรการดังกล่าวขาดสภาพบังคับในทางกฎหมายเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคนอย่างแท้จริง 

(๕ .๒ ) กฎหมายเกี่ ย วกั บ การแพทย์ท างไกลหรือ โทร เวช 
(telemedicine or on-line medicine law)  

ในมาตรา ๒๐ แห่งกฎหมายว่าด้วยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 
ก าหนดว่า “ไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใดให้บริการทางการแพทย์หรือออกใบรับรองแพทย์หรือ
ออกใบสั่งยาโดยปราศจากซึ่งการตรวจสอบผู้ป่วยเป็นการเฉพาะตัว หรือไม่อาจออกใบสูติบัตรหรื อ
ใบรับรองการตายคลอดของทารกโดยปราศจากซึ่งการเข้าไปร่วมอยู่ในการท าคลอดดังกล่าวโดยตรง 
หรือไม่สามารถออกใบรับรองการผ่าศพโดยไม่มีส่วนในการผ่าศพโดยตรง  ทั้งนี้ กรณีดังที่กล่าวมาจะ
ไม่ใช้กับกรณีการออกใบมรณบัตรให้แก่ผู้ป่วยที่ตายในระหว่างการรักษาภายในระยะเวลาไม่เกิน  
๒๔ ชั่วโมงนับแต่การตรวจทางการแพทย์ครั้งสุดท้าย” ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์จึงถูก
ห้ามมิให้จัดให้มีบริการทางการแพทย์โดยปราศจากการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยแบบตัวต่อตัว (face to 
face) โดยต่อมา กระทรวงสาธารณสุขได้ผ่อนคลายข้อก าหนดดังกล่าวโดยออกแนวปฏิบัติเรื่อง
การแพทย์ทางไกล เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เพ่ือก ากับดูแลการให้บริการแพทย์ทางไกลแก่ผู้ป่วยแต่มี
ข้อยกเว้นห้ามใช้กับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์เบื้องต้น (initial consultation)  อย่างไรก็ดี การ
ผ่อนคลายดังกล่าวคงไม่เพียงส าหรับการรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันของโรคระบาดโควิด-๑๙ ซึ่งมี
ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการปราศจากซึ่งยารักษาโควิด-๑๙ และชุดทดสอบโควิด-๑๙ ข้อยุ่งยากในการ
เข้าถึงบริการทางการแพทย์อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันโรคเพ่ือมิให้เกิดการติดเชื้อและแพร่
ระบาดในโรงพยาบาลหรือคลินิก การคลาดแคลนชุดกาวน์ที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อ ความกลัวของผู้ป่วย
และสาธารณชน ฉะนั้น ด้วยเหตุผลข้างต้น ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มี 
การออกแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมโดยอนุญาตการจัดให้มีบริการการแพทย์ทางออนไลน์โดยสามารถ 
ให้ค าปรึกษาและตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นผู้ป่วยได้ แต่อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการ
แก้ไขปัญหาชั่วคราวเท่านั้น 

นโยบายข้างต้นได้มีการเปลี่ยนแปลงและปัจจุบันรัฐบาลอยู่ในระหว่าง
การผ่อนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับการให้ค าวินิจฉัยทางการแพทย์ในระบบออนไลน์ ซึ่งต้องค านึงถึง 
ความปลอดภัยของผู้ป่วยและความไว้วางใจกันระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ป่วย  ทั้งนี้  
มีข้อสังเกตว่า ภายใต้ระบบบริการทางการแพทย์ของประเทศญี่ปุ่น ผู้ป่วยที่มีถิ่นที่อยู่ในท้องที่หนึ่ง ๆ 
ไม่จ าต้องขึ้นทะเบียนต่อคลินิกหรือโรงพยาบาลในท้องที่นั้น ๆ ว่าตนจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (General Practitioner: GP) คนใดเป็นการเฉพาะ ดังนั้น ผู้ป่วยจึงมีสิทธิเลือก
คลินิกและโรงพยาบาลตามแต่ที่ตนจะเลือก ด้วยเหตุนี้ ในระบบสาธารณสุขญี่ปุ่นจึงไม่มีองค์กร 
หรือบุคคลใดท าหน้าที่เป็นผู้เฝ้าประตูคัดกรองผู้ป่วยที่จะเข้าถึงสถานพยาบาล 
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ในปัจจุบันคณะกรรมการของกรมนโยบายสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาว่า การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
เบื้องต้นด้วยวิธีการออนไลน์จะสามารถกระท าได้มากน้อยเพียงใด โดยในประเด็นเรื่องความปลอดภัย
ของผู้ป่วยและความไว้วางใจระหว่างแพทย์และผู้ป่วย จะต้องพิจารณาในภาพรวมมิใช่เพียงการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเสี่ยงของการมองข้ามอาการที่อาจลุกลาม
รุนแรงขึ้นอันเนื่องมาจากการไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคแบบตัวต่อตัว หรือความเสี่ยงจาก 
การติดเชื้อ หรือปัญหาขัดข้องระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการทางการแพทย์  

ผลการพิจารณาได้ข้อสรุปว่า การปรึกษาทางการแพทย์เบื้องต้นด้วย
วิธีทางออนไลน์แก่ผู้ป่วย ควรอนุญาตให้กระท าได้เฉพาะผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาก่อนหน้านั้น 
รวมถึ งผู้ ป่ วยที่ แ ม้ ไ ม่ มี ป ระ วัติ ก ารรั กษ ากั บ แพ ทย์ที่ จ ะ ให้ ค าป รึ กษ าท างออน ไลน์ 
แต่ต้องมีเวชระเบียนการรักษาของผู้ป่วย (Medical Record) ที่จัดท าขึ้นโดยแพทย์อ่ืนที่ได้ท า
การรักษาผู้ป่วยนั้นแบบตัวต่อตัวมาก่อน โดยรายละเอียดของการแก้ไขกฎเกณฑ์ดังกล่าวอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ Wrap-Up 
 

 
 

 

 

 

บทสรุปและเอกสารประกอบการน าเสนอบทสรุป 

โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา จ านวน ๓ กลุ่ม 

วันศุกร์ที่  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐  -  ๑๔.๐๐ น. 
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Good afternoon Yokomichi-Sensei, Arimoto-Sensei and all participants. 
My name is Patranith Maneepan. I’m honoured to have been given 

the opportunity to make a presentation for Group A. 
There are two main topics that I would like to cover today 
1. What have we learned? 
2. How could we adapted it into our work? 
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Of course, we have learned a lot of informative knowledge from 
expert professors from GRIPs for the whole 4 days.  

Three key concepts that our group found most noticeable are 
followings: 

 HUMAN CENTRICITY 
 TRUST 
 EVALUATION & EVIDENCE-BASED EVALUATION 

 

 
 
First, the things that I would like to highlight is about the “Mindset” 

that we could feel from all over the course as you have shown us the mentality of 
“Human centricity.” When the focal point is about the people’s lives, then we will 
find a way to optimize all of the knowledge, know-how and innovation towards such 
goal as we have seen about STI and SDGs. 

Second, when we focus on people and their wellbeing as the highest 
goal. We could feel that the building of TRUST on both sides has established. I mean 
trust from people towards the government and vice versa. The strength of local 
government like prefectures and municipalities reflects on how they engage in the 
action of the central government as we have seen from long term care insurance 
and vaccines rollouts etc. In the meantime, government agencies show their trust via 
funding and granting for private sectors who are creating new innovation without 
state hesitation about how high of the risk. 

Finally, we also noticed one of the most important processes 
between creating policy and implementing any relating measures that “Evidence-
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based Evaluation” is an undeniable requirement especially when conducting any 
program that will be affected to people living just like in adapting the plan to take 
care of elderly populations. Japan has done a lot of surveys and data collecting, 
then use it as a guideline and indicator to achieve more efficient results. 

Moving on to the second topic:  2. How could we adapted it into our 
work? But before that I would like to briefly explain the role of the Office of the 
Council of State. In our office, there will be two important parts working and supporting 
each other. 

 
1st is “Council of State” which consist of distinguished councilors 

qualified in law, political science, economics, social science or public administration. 
2nd is Office of the Council of State and there will have staff just like 

me and my colleagues who are responsible for supporting those councilors 
The Office of the Council of State is a governmental agency, entrusted 

with the task to scrutinize the law drafts proposed by Ministries, as well as the task 
to give legal advice to governmental agencies. Moreover, the OCS might propose law 
drafts of its own, with the objective to improve existing statutes or regulations, fulfill 
uncharted legal terrain or abrogate obsolete laws. The OCS does not a leading role in 
designing public-policies, but it can make suggestions take or propose improving 
alternatives.  

In this regard, the OCS has recognized the importance of making 
decisions based on evidence. On OCS's recommendation and attempt, a statute 
called “Act on Legislative Drafting and Evaluation of Law (B.E. 2562)” has therefore 
been enacted to compel every governmental agency to undertake evidence-based 
Regulatory Impact Assessment before proposing any draft laws. In addition, the 
ministries must regularly evaluate laws that are already in effect. Reckoning that 
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there is still much to do, we hope that this statute is a first big step in ensuring more 
evidence-based policy-making processes in Thailand. 

So, as you might already see, we are not directly responsible for 
creating policies. Rather, the Ministries are the one to propose them according to the 
people's mandate. We are nevertheless in a position to make suggestions and if 
needed, help improve those policies.   

Back to How could we adapted it into our work? 

 
I believe that those mentalities and processes can be adapted in the 

OCS’s and Thai context that Authorities and people could have built more TRUST 
between each other by starting from the focus on HUMAN CENTRIC in order to 
identify problems and try to find resolutions using scientific knowledge and new 
innovative technologies we could learn from other. The advantage of being a 
latecomer. 

Speaking about Evidence-based Evaluation reminds us of one of 
mechanisms we also use in a legal framework. It is called “Regulatory Impact 
Assessment (RIA)” and “Evaluation of outcomes of laws” that required concrete data 
from every agency imposing laws. Learning from Japan experience that you have 
shown us various forms of data analysis, we could introduce more ways to use data 
effectively. 

Those lessons that we could excerpt from all the lecturers definitely 
leads us to our goal which is also our motto today, “better regulation for a better 
life”. 
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ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

วันที่ เวลา หัวข้อและผู้บรรยาย 
๑๒ 

กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ภาพรวมเกี่ยวกับระบบบริหารราชการระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นของญี่ปุ่น 
(Overview of National and Local Government Systems of 
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ผู้บรรยาย : Professor Hirofumi Takada 
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(Science and Technology Laws and Policies) 
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กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบนโยบายและกฎหมายด้าน
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