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เหตุการณภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทางภาค ต.อ. เฉียงเหนือของญ่ีปุนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554
นับเปนเหตุการณภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดคร้ังหน่ึงในประวัติศาสตรของญ่ีปุน การเกิดแผนดินไหว
ความแรง 9 ริกเตอรไดทําใหเกิดคลื่นยักษสึนามิพัดเขาสูชายฝงทะเลดาน ต.อ. เฉียงเหนือของญ่ีปุน
ซึ่งนอกจากจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่พักอาศัยอยูในบริเวณ
ดังกลาวแลว ยังไดสรางความเสียหายแกโรงไฟฟานิวเคลียรที่จังหวัด Fukushima ทําใหเกิดระเบิด
ขึ้นที่เตาปฏิกรณและมีการร่ัวไหลของกัมมันตภาพรังสีออกมาสูอากาศ พื้นดิน และนํ้าทะเล
โดยรอบ

ภัยพิบัติทั้ง 3 ประการขางตนทําใหมีผูเสียชีวิตกวา 15,000 คน สูญหายกวา 7,700 คน และ
ประชาชนกวา 450,000 คนตองอพยพไปพํานักในสถานที่พักพิงชั่วคราว นอกจากน้ียังสงผลตอ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตรและประมงในภาค ต.อ. เฉียงเหนือของญ่ีปุน และทําใหเกิด
ปญหาการขาดแคลนกระแสไฟฟาซึ่งสืบเน่ืองมาจากเหตุการณที่โรงไฟฟานิวเคลียรที่จังหวัด
Fukushima รัฐบาลตองระดมสรรพกําลังและทรัพยากรที่มีเพื่อเรงใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทา
ทุกขแกผูประสบภัยไปพรอมๆ กับการแกไขสถานการณที่โรงไฟฟานิวเคลียร ตลอดจนแกไข
ปญหาเร่ืองผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ ในขณะเดียวกันรัฐบาลญ่ีปุนก็
พลิกวิกฤติใหเปนโอกาสดวยการมุงจะบูรณะฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติในระยะยาว
พรอมๆ กับการปรับปรุงประเทศญ่ีปุนโดยรวม โดยไดแตงต้ัง Reconstruction Design Council ซึ่ง
ประกอบดวยบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพมาทําหนาที่จัดทําแนวทางสําหรับการบูรณะฟนฟู

หลังจากเกิดเหตุการณภัยพิบัติมีประเทศตางๆ จากทุกมุมโลกกวา 135 ประเทศไดใหความ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมเพื่อชวยบรรเทาทุกขผูประสบภัยชาวญ่ีปุน ซึ่งประเทศไทยก็เปนประเทศ
ที่ใหความชวยเหลือแกญ่ีปุนมากเปนอันดับตนๆ และทําใหฝายญ่ีปุนมีความซาบซึ้งและชื่นชมใน
นํ้าใจไมตรีของประเทศไทยเปนอยางมาก การที่ประเทศไทยตัดสินใจใหความชวยเหลือดังกลาวน้ัน
นอกจากจะคํานึงถึงเหตุผลดานมนุษยธรรมและความสําคัญของญ่ีปุนที่มีตอไทยในดานตางๆ แลว
ยังเปนไปตามเปาประสงคในการดําเนินความสัมพันธกับญ่ีปุนที่มุงจะสรางทัศนคติที่ดีและ
ความสัมพันธที่ใกลชิดแนบแนนระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศ และยังสอดคลองกับ
แนวความคิดในทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศที่วาการดําเนินโยบายตางประเทศยอมเปนไป
เพื่อผลประโยชนแหงชาติเปนสําคัญ โดยนักทฤษฎีความสัมพันธระหวางในปจจุบันก็ไดเสนอไว
ดวยวาผลประโยชนแหหงชาติควรจะรวมถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจและมิติดานการพัฒนาและ
ความเปนอยูที่ดีของประชาชนในชาติ นอกเหนือจากมิติดานความมั่นคงเชนในอดีต
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ดังน้ัน รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีจึงมุงจะศึกษาแนวทางการบูรณะฟนฟูพื้นที่ที่
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณภัยพิบัติในคร้ังน้ีของญ่ีปุน เพื่อนํามาพิจารณาวาแนวทางดังกลาวจะ
เปนโอกาสสําหรับประเทศไทยในการริเร่ิมความรวมมือใหมๆ และสานตอความรวมมือที่ไทยมีกับ
ญ่ีปุนในดานตางๆ อยูแลวในทางที่จะตอบสนองตอผลประโยชนแหงชาติในระยะยาว ซึ่งจะดูจาก
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาที่กําหนดไวใน (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 ประกอบกับเปาประสงคตามยุทธศาสตรของไทยในการดําเนินความสัมพันธ
กับญ่ีปุนเปนหลัก โดยเล็งเห็นวาประโยชนที่จะไดรับจากความรวมมือในบริบทดังกลาวนาจะเปน
ประโยชนที่ยั่งยืนสําหรับประชาชนสวนใหญและตอการพัฒนาของประเทศไทยในภาพรวม

จากผลการศึกษาพบวา นอกเหนือไปจากโอกาสทางดานการคาและการลงทุนแลว ประเทศ
ไทยยังสามารถใชโอกาสน้ีที่จะริเร่ิมความรวมมือกับญ่ีปุนในมิติใหมๆ ในบริบทของแนวทางการ
บูรณะฟนฟูของญ่ีปุนและแนวทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรภายใต (ราง) แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 โดยประเทศไทยสามารถเรียนรูจากประสบการณของญ่ีปุนในการจัดการดานภัยพิบัติ
การแกปญหาวิกฤติจากโรงไฟฟานิวเคลียรและการปรับนโยบายและโครงสรางดานพลังงานของ
ญ่ีปุนในอนาคต ตลอดจนแนวทางการบูรณะฟนฟูที่ใหความสําคัญกับบทบาทขององคกรตางๆ ที่
เกี่ยวของในทองถิ่นในการดําเนินโครงการพัฒนาตางๆ นอกจากน้ียังเปนโอกาสสําหรับประเทศ
ไทยที่จะแสวงหาชองทางที่จะเขาถึงวิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ ในสาขาตางๆ ที่จะไดรับการ
พัฒนาขึ้นตามแนวทางการบูรณะฟนฟูของญ่ีปุน อาทิ สาขาพลังงานทดแทน การใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ การจัดการสิ่งแวดลอม เปนตน ในแงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประเทศไทยก็
สามารถใชโอกาสน้ีเพิ่มพูนความรวมมือกับญ่ีปุนในการพัฒนาศักยภาพของแรงงาน รวมทั้งการสง
นักเรียน นักศึกษาไปศึกษาตอที่ประเทศญ่ีปุนในสาขาที่จะสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
ของไทยในอนาคตตอไป
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การจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีจะไมสามารถสําเร็จลงไดอยางสมบูรณ หาก
ไมไดรับความอนุเคราะหจากคณะอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทานที่ไดชวยกรุณาชี้แนะและใหคําแนะนํา
ที่เปนประโยชนอยางยิ่ง

นอกจากน้ี ผูจัดทํารายงานการศึกษาฯ ยังไดรับความอนุเคราะหเปนอยางยิ่งจากน.ส. บุษกร
พฤกษพงศ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ, ดร.วัชระ พรรณเชษฐ ผูแทน
การคาไทย, H.E. Mr. Seiji KOJIMA เอกอัครราชทูตญ่ีปุนประจําประเทศไทย, นาย Yasushi
NOGUCHI, Counsellor, National Policy Unit และชวยราชการในตําแหนง Director for Foreign
Assistance Coordination, Headquarters for Measures to Assist the Lives of Disaster Victims
สํานักคณะรัฐมนตรีญ่ีปุน, นาย Toshimitsu SAWAI หัวหนาสํานักงานกรุงเทพฯ และ Chief Asian
Correspondent สํานักขาว Kyodo, นาย Takeshi FUJITANI หัวหนาสํานักงานกรุงเทพฯ และAsian
Bureau Chief หนังสือพิมพ Asahi Shimbun ซึ่งไดสละเวลาอันมีคาในการใหสัมภาษณเพื่อ
ประกอบการจัดทํารายงานการศึกษาฯ

ขอขอบคุณนายวิสิษฐ บุญฤทธิพงศ นักการทูตปฏิบัติการ ฝายญ่ีปุน กองเอเชียตะวันออก 4
กรมเอเชียตะวันออก ที่ไดใหความชวยเหลือดานขอมูลอยางเต็มที่ ขอขอบคุณนาย Kazuyoshi
MATSUNAGA, Counsellor, สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุนประจําประเทศไทย และนาย Yujiro OTA
กรรมการผูจัดการ บริษัท Katsuyama Finetech (ประเทศไทย) ที่ไดใหขอคิดและขอมูลเชิงลึกที่เปน
ประโยชน รวมทั้งเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศเทววงศวโรปการทุกทานที่ไดชวยอํานวยความ
สะดวกทั้งในแงของการอบรมและการจัดทํารายงานการศึกษาฯ

ผูจัดทํารายงานฯ ขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวที่อนุมัติใหเขารับการอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตในคร้ังน้ี

นอกจากน้ี ภรรยาและบุตรสาวทั้งสองคนของผูจัดทํารายงานฯ ก็มีสวนสําคัญในการชวย
เปนกําลังใจและชวยตักเตือนใหใชเวลาและความพยายามในการจัดทํารายงานการศึกษาฉบับน้ี
อยางเต็มที่

สุดทายน้ี หากรายงานการศึกษาฉบับน้ีจะมีประโยชนในทางใดทางหน่ึงก็ตาม ผูจัดทํา
รายงานฯ ขออุทิศคุณประโยชนน้ันใหแกผูประสบภัยทุกคนในเหตุการณภัยพิบัติเมื่อวันที่ 11
มีนาคม 2554
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บทท่ี 1
บทนํา

1.1 สภาพและความสําคัญของเร่ืองท่ีศึกษา
แผนดินไหวขนาด 9 ริกเตอรเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ทางภาค ต.อ. เฉียงเหนือของญ่ีปุน

ซึ่งทําใหเกิดคลื่นยักษสึนามิและสงผลกระทบตอโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรที่จังหวัด Fukushima
ไดทําความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินอยางใหญหลวง โดยรัฐบาลญ่ีปุนประเมินมูลคาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยสินวามีมูลคาสูงถึง 16-25 ลานลานเยน หรือคิดเปนรอยละ 3-5 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) และทําใหประชาชนเสียชีวิตกวา 15,000 คนและยังสูญหาย
กวา 7,700 คน รวมทั้งทําใหผูที่รอดชีวิตกวา 450,000 คนตองไรที่อยูอาศัย นาย Naoto KAN
นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนไดยอมรับวาภัยพิบัติในคร้ังน้ีมีผลกระทบตอญ่ีปุนรุนแรงที่สุดนับแตหลัง
สงครามโลกคร้ังที่ 2 โดยภายหลังเหตุการณภัยพิบัติดังกลาวรัฐบาลญ่ีปุนไดระดมสรรพกําลังและ
ทรัพยากรเพื่อเรงบรรเทาทุกขในระยะสั้น ในขณะเดียวกันธนาคารชาติของญ่ีปุนก็ไดอัดฉีดเงินถึง 7
ลานลานเยน (ประมาณ 85 พันลานดอลลาร) เขาสูระบบการเงินเพื่อรักษาสภาพคลองในระยะสั้น
สําหรับธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติในคร้ังน้ี

นอกจากน้ีผลกระทบดังกลาวมิไดเกิดขึ้นเฉพาะกับพื้นที่ในภาค ต.อ. เฉียงเหนือของญ่ีปุน
เทาน้ัน แตมีผลกระทบในวงกวางทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของญ่ีปุน รัฐบาลญ่ีปุนจึง
ไดมีแนวนโยบายในการบูรณะฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในระยะยาวซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนา
และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของญ่ีปุนในระยะยาวดวย โดยนาย Naoto KAN
นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนไดกลาวถึงการบูรณะฟนฟูในคร้ังน้ีวาจะเปนการสรางและปฏิรูปประทศญ่ีปุน
ขึ้นมาใหมเปนคร้ังที่ 3 หลังจากการปฏิรูปประเทศคร้ังแรกในยุคจักรพรรดิเมจิ (Meiji Restoration)
และคร้ังที่ 2 ในชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2

สถานการณที่กลาวมาขางตนมีความเกี่ยวของกับประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ เน่ืองจาก
ญ่ีปุนเปนมิตรประเทศที่มีความสัมพันธใกลชิดกับไทยในทุกระดับ ต้ังแตระดับราชวงศตอราชวงศ
รัฐบาลตอรัฐบาล และประชาชนตอประชาชน นอกจากน้ีญ่ีปุนยังมีความสําคัญตอประเทศไทยใน
หลายมิติ กลาวคือญ่ีปุนเปนประเทศที่มีการลงทุนโดยตรงมากเปนอันดับหน่ึงในไทย เปนประเทศคู
คาที่สําคัญลําดับตนๆ ของไทย และยังเปนประเทศที่ใหความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการแก
ไทยในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมทั้งการรักษาสิ่งแวดลอม นอกจากน้ีประชาชนของทั้งสองประเทศยังมีความใกลชิด
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และมีทัศนคติที่ดีตอกัน มีการติดตอไปมาหาสูกันสม่ําเสมอ เชนในแตละปมีนักทองเที่ยวจากญ่ีปุน
เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยเฉลี่ยปละ 1 ลานคนซึ่งชวยสรางรายไดใหแกอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวของไทยเปนมูลคามหาศาล

ดวยเหตุผลน้ีเอง ประเทศไทยจึงไดตัดสินใจใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกญ่ีปุน
อยางรวดเร็วหลังจากเกิดเหตุการณภัยพิบัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2544 ความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมดังกลาวมีทั้งในรูปเงินสด เคร่ืองอุปโภคบริโภค อุปกรณยังชีพในสถานการณฉุกเฉิน
และการสงคณะแพทยไปชวยตรวจรักษาผูปวยในพื้นที่ประสบภัย ซึ่งความชวยเหลือเหลาน้ีไดทํา
ใหชาวญ่ีปุนเกิดความประทับใจตอประเทศไทยและซาบซึ้งในความมีนํ้าใจของประชาชนชาวไทยย
เปนอยางมาก

อยางไรก็ดี ความชวยเหลือที่กลาวขางตนเปนความชวยเหลือดานมนุษยธรรมเพื่อชวย
บรรเทาทุกขแกผูประสบภัยชาวญ่ีปุนในเบื้องตน ซึ่งก็ไดชวยสรางความรูสึกที่ดีของญ่ีปุนตอ
ประเทศไทยเปนอยางมากอันจะเปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับความรวมมือระหวางกันในระยะยาว
ตอไป ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงแนวนโยบายและมาตรการบูรณะฟนฟูพื้นที่ประสบภัยในระยะ
ยาวของรัฐบาลญ่ีปุนแลว จึงเห็นวานาจะเปนโอกาสที่เปนประโยชนสําหรับประเทศไทยที่จะ
แสวงหาความรวมมือในระยะยาวกับญ่ีปุนในบริบทของการบูรณะฟนฟูดังกลาว ดังน้ันรายงาน
การศึกษาฉบับน้ีจึงจะชี้ใหเห็นถึงชองทางของความรวมมือในระยะยาวที่จะเปนประโยชนตอ
ประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเศรษฐกิจ การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
เพื่อเปนขอเสนอสําหรับประเทศไทยในการดําเนินความสัมพันธทวิภาคีกับญ่ีปุนในอนาคตในทาง
ที่จะเปนประโยชนแกประเทศไทยไดอยางเต็มที่ตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อประมวลแนวทางและมาตรการของรัฐบาลญ่ีปุนในการบูรณะฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับ

ผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบริเวณภาค ต.อ. เฉียงเหนือของญ่ีปุน
1.2.2 เพื่อวิเคราะหโอกาสสําหรับประเทศไทยที่จะแสวงหาชองทางความรวมมือกับญ่ีปุน

ในบริบทของแนวทางและมาตรการบูรณะฟนฟูดังกลาวในทางที่จะตอบสนองตอผลประโยชน
แหงชาติของไทย
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1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
รายงานการศึกษาฉบับน้ีจะศึกษาแนวทางและมาตรการตางๆ ของรัฐบาลญ่ีปุนในการใหความ

ชวยเหลือและการบูรณะฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากแผนดินไหวทางภาค ต.อ. เฉียงเหนือของ
ญ่ีปุนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 รวมทั้งคลื่นยักษสึนามิและโรงไฟฟานิวเคลียรที่จังหวัด Fukushima

สําหรับวิธีการศึกษาจะใชการรวบรวมขอมูลจากเอกสารทั้งสื่อสิ่งพิมพและเอกสารเผยแพร
ของทางการญ่ีปุน ตลอดจนขอมูลที่ผูเขียนไดรับจากการสัมภาษณแบบเปนทางการหรือแบบไมเปน
ทางการกับบุคคลที่เกี่ยวของของไทยและญ่ีปุน (ดร.วัชระ พรรณเชษฐ ผูแทนการคาไทย, น.ส.
บุษกร พฤกษพงศ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ, นาย Seiji KOJIMA
เอกอัครราชทูตญ่ีปุนประจําประเทศไทย, นาย Yasushi NOGUCHI, Counsellor, National Policy
Unit และชวยราชการในตําแหนง Director for Foreign Assistance Coordination, Headquarters for
Measures to Assist the Lives of Disaster Victims สํานักคณะรัฐมนตรีญ่ีปุน, นาย Toshimitsu
SAWAI หัวหนาสํานักงานกรุงเทพฯ และ Chief Asian Correspondent สํานักขาว Kyodo, นาย
Takeshi FUJITANI หัวหนาสํานักงานกรุงเทพฯ และAsian Bureau Chief หนังสือพิมพ Asahi
Shimbun)

ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาขางตนจะถูกนํามาประมวลเพื่อวิเคราะหวาแนวทางและมาตรการ
ของรัฐบาลญ่ีปุนในการบูรณะฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติในคร้ังน้ีจะเปนโอกาส
สําหรับประเทศไทยที่จะแสวงหาความรวมมือกับญ่ีปุนในทางที่จะตอบสนองตอผลประโยชน
แหงชาติของไทยไดอยางไร

1.4 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา
ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายตลอดจนกระบวนการตัดสินใจของทางการญ่ีปุนในการกําหนด

แนวทางและมาตรการบูรณะฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณภัยพิบัติทางภาค ต.อ. เฉียง
เหนือของญ่ีปุนและโอกาสสําหรับประเทศไทยที่จะแสวงหาความรวมมือกับญ่ีปุนในบริบทของ
แนวทางและมาตรการดังกลาวในทางที่จะตอบสนองตอผลประโยชนแหงชาติของไทย
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บทท่ี 2
แนวคิดทฤษฎีและเอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของ

2.1 แนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการดานความสัมพันธระหวางประเทศในกลุมสัจจะนิยม (realist)
ท่ีวาดวยผลประโยชนแหงชาติ

คุณคาของแนวคิดเร่ืองผลประโยชนแหงชาติตอการศึกษาดานความสัมพันธระหวาง
ประเทศมีอยู 2 ดานหลักคือ (1) เพื่ออธิบายและประเมินนโยบายตางประเทศ (2) ในฐานะที่เปน
เคร่ืองมือสําหรับใชในการพิจารณากําหนดนโยบาย โดยคุณคาทั้ง 2 ดานน้ีมีแนวความคิดพื้นฐานที่
ตรงกันวาผลประโยชนแหงชาติคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประเทศและรัฐยอมกําหนดนโยบายเพื่อ
ตอบสนองผลประโยชนดังกลาว

อยางไรก็ดี ที่ผานมามีนักวิชาการดานความสัมพันธระหวางประเทศไดต้ังขอสังเกต
เกี่ยวกับแนวคิดเร่ืองผลประโยชนแหงชาติไวดวยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่วาใครคือผู
กําหนดวาอะไรคือผลประโยชนแหงชาติ กลาวคือในประเทศที่มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิ
ราชหรือการปกครองแบบเผด็จการ ผูปกครองสูงสุดของประเทศยอมเปนผูกําหนดผลประโยชน
แหงชาติ ซึ่งในกรณีเชนน้ี ผลประโยชนแหงชาติที่ถูกกําหนดขึ้นมาก็จะเปนไปตามอัตตภาวะวิสัย
(subjectivity) ของผูปกครอง ทั้งน้ี ขอสังเกตดังกลาวไมมีผลกระทบตอการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจาก
เปนขอเท็จจริงที่วาประเทศไทยเปนประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และรัฐบาลที่
ไดรับการเลือกต้ังจากประชาชนเปนผูกําหนดผลประโยชนแหงชาติตลอดจนนโยบายทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศเพื่อรักษาผลประโยชนดังกลาว นอกจากน้ียังมีกลไกรัฐสภาที่จะตรวจสอบ
นโยบายและการดําเนินการของรัฐบาลตามนโยบายที่กําหนดไว

โดยที่แนวคิดทฤษฎีดานความสัมพันธระหวางประเทศในกลุมสัจจะนิยมไดถูกสรางขึ้น
และมีการศึกษาเพิ่มเติมกันมาเปนเวลานานโดยนักวิชาการหลายทาน แนวคิดน้ีถือเปนกระแสหลัก
ของการศึกษาดานความสัมพันธระหวางประเทศในสหรัฐอเมริกาในชวงคริสตทศวรรษที่ 1940-601

ดังน้ัน เพื่อใหสอดคลองกับประเด็นและขอบเขตของการศึกษาในคร้ังน้ี จึงจะคัดเลือกแนวคิดของ
นักวิชาการที่ไดศึกษาและนําเสนอแนวคิดเร่ืองผลประโยชนแหงชาติมา 2 ทานคือ Hans J.
Morgenthau และ Scott Burchill

1 Dougherty & Pfaltzgraff 1981: 84
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2.1.1 แนวคิดของ Hans J. Mrogenthau ผลงานวิชาการของ Morgenthau ที่ถือกัน
วาเปนตําราดานความสัมพันธระหวางประเทศที่สําคัญเลมหน่ึงคือ Politics Among Nations: The
Struggle for Power and Peace ซึ่งในหนังสือเลมน้ี Morgenthau ไดกลาวถึงผลประโยชนวาเปน
มาตรฐานที่ยั่งยืนสําหรับใชในการตัดสินและกําหนดกิจกรรมทางการเมือง2 ซึ่งคํากลาวน้ีสอดคลอง
กับคุณคาของแนวคิดเร่ืองผลประโยชนแหงชาติที่ไดกลาวไวเบื้องตนในฐานะที่เปนเคร่ืองมือใน
การพิจารณากําหนดนโยบายของรัฐ นอกจากน้ี Morgenthau ยังไดกลาวไวดวยวา วัตถุประสงคของ
นโยบายตางประเทศจะตองถูกกําหนดขึ้นโดยเปนไปตามผลประโยชนแหงชาติ3 อยางไรก็ดี
Morgenthau ไดเสนอวาปจจัยสําคัญที่ใชในการกําหนดผลประโยชนแหงชาติคืออํานาจ4 ซึ่งอาจไม
เพียงพอที่จะนํามาใชเปนปจจัยในการกําหนดผลประโยชนแหงชาติในบริบทของความสัมพันธ
ระหวางประเทศในปจจุบันที่ปฏิสัมพันธระหวางรัฐตางๆ เปนไปอยางหลากหลายและครอบคลุม
มิติตางๆ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดังน้ันการศึกษาในคร้ังน้ีจึงจําเปนตองนําแนวคิด
ของนักวิชาการทานอ่ืนที่เกี่ยวของมาใชประกอบการศึกษาดวย

2.1.2 แนวคิดของ Scott Burchill ที่ปรากฏในหนังสือเร่ือง The National Interest
in International Relations Theory ซึ่งชวยเสริมใหแนวคิดเร่ืองผลประโยชนแหงชาติสอดคลองกับ
สภาพการณในปจจุบันมากขึ้นทั้งในแงระบบการเมืองการปกครองภายในประเทศและมิติที่
หลากหลายในความสัมพันธระหวางประเทศ แนวคิดของ Burchill มีประเด็นสําคัญดังน้ี

(1) บุคคลหรือองคกรที่ทําหนาที่กําหนดผลประโยชนแหงชาติ Burchill
ไดศึกษาเกี่ยวกับคํานิยามของคําวา “ชาติ” (nation) โดยอางอิงผลการศึกษาของ E.H. Carr ที่วากอน
การปฏิวัติฝร่ังเศส คําวา “ชาติ” หมายถึงกลุมคนที่มีเชื้อชาติหรือพูดภาษาเดียวกัน โดยยังไมมีนัย
ทางการเมืองแตอยางใด และชาติยังถูกกําหนดวาเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับผูที่มีอํานาจปกครอง
กลุมคนเหลาน้ัน ดังน้ัน ความสัมพันธระหวางประเทศในยุคน้ันจึงเปนความสัมพันธระหวาง
ราชวงศที่เปนผูปกครองชาติตางๆ จนกระทั่งในศตวรรษที่ ๑๘ Rousseau จึงไดเสนอแนวความคิด
ที่วาชาติมีความเชื่อมโยงกับประชาชน

การเกิดขึ้นของกระบวนการประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 19 ไดนําไปสูแนวความคิดเร่ือง
การกําหนดใจตนเองของรัฐ (national self-determination) ที่กลุมคนในชาติยินยอมที่จะถูกปกครอง
เพื่อมุงไปสูผลประโยชนรวมกันของคนในชาติ ความสัมพันธระหวางประเทศในชวงน้ีจึงมิไดถูก

2 Morgenthau 1955: 9
3 Morgenthau 1955: 528
4 Morgenthau 1955: 5
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กําหนดโดยผลประโยชนสวนบุคคลหรือความประสงคของผูปกครองอีกตอไป แตถูกกําหนดโดย
ผลประโยชนและความประสงครวมกันของคนในชาติ

Burchill เห็นวาคํานิยามของ “ชาติ” ดังที่เปนอยูในปจจุบันเพิ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 อัน
เปนผลมาจากกระบวนการประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆ “ชาติ” ถูกนิยามใหรวมถึงภาค
สวนตางๆ ในสังคมที่ถูกละเลยในคํานิยามด้ังเดิม อาทิ กลุมผูหญิง ชนชั้นผูใชแรงงาน กลุมชาติ
พันธและชนกลุมนอย เปนตน นอกจากน้ีอํานาจหนาที่ในการกําหนดผลประโยชนแหงชาติยังถูก
ถายโอนจากผูปกครองแบบเดิมไปยังองคกรที่ไดรับการคัดเลือกจากประชาชน5

(2) ความหมายของผลประโยชนแหงชาติ พัฒนาการทางการเมืองที่
เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 การเกิดขึ้นของ “รัฐชาติ” (nation-state) และความสัมพันธดานเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศที่เพิ่มมากขึ้นเปนปจจัยที่ทําใหเกิดแนวคิดเร่ืองเร่ืองผลประโยชนแหงชาติดังที่
เปนอยูในปจจุบัน กลาวคือ นโยบายของชาติจะมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจและสวัสดิการทางสังคมของทุกคนในชาติ ซึ่งในบางกรณีก็อาจจําเปนตองดําเนินการเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาวในทางที่ขัดกันกับนโยบายของชาติอ่ืนๆ การดําเนินนโยบายตางประเทศ
ก็มีขอบเขตกวางขวางกวาเดิมที่จํากัดอยูเฉพาะเร่ืองความมั่นคงแหงชาติ โดยผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจของชาติไดกลายเปนสวนประกอบสําคัญของนโยบายตางประเทศ 6

2.2 เอกสารท่ีใชอางอิงประกอบการศึกษา
2.2.1 เอกสารนโยบาย New Growth Strategy ซึ่งรัฐบาลญ่ีปุนไดจัดทําขึ้นต้ังแตเมื่อเดือน

มิถุนายน 2553 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว
ตลอดจนเปนแนวทางในการแกปญหาตางๆ ที่สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ญ่ีปุน อาทิ ปญหาสังคมผูสูงอายุ ปญหาการขาดดุลงบประมาณ และปญหาเงินฝด เปนตน New
Growth Strategy มีเปาหมายหลักคือ ทําใหเศรษฐกิจและสถานะการคลังรวมทั้งระบบประกันสังคม
ของประเทศมีความแข็งแกรง โดยไดกําหนดยุทธศาสตร 7 สาขาที่ญ่ีปุนมุงจะสงเสริมเพื่อใหเปน
รากฐานและพลังผลักดันสําหรับการพัฒนาและการเจริญเติบโตของประเทศอันประกอบดวย Green
Innovation, Life Innovation, Asia, Tourism and Local Revitalization, Science and Technology,
Employment and Human Resources, และ Financial Sector

5 Burchill 2005: 24
6 Burchill 2005: 25
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อยางไรก็ดี หลังจากเกิดเหตุการณภัยพิบัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 รัฐบาลญ่ีปุน
ไดทําการปรับปรุงนโยบาย New Growth Strategy เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ไป7 โดยมีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการศึกษาในคร้ังน้ี ดังน้ี

ก. ยุทธศาสตร Green Innovation ซึ่งเปนยุทธศาสตรดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอม โดยจะมีการปรับปรุงเน้ือหาสาระใหครอบคลุมประเด็นดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
อยางรอบดาน และจะจัดทํา Innovative Strategy for Energy and the Environment ขึ้นภายในสิ้นป
2554 เพื่อนําไปรวบรวมในเอกสาร Concrete Images of Strategy for Japan’s Revitalization ซึ่งเปน
ยุทธศาสตรรวมของประเทศตอไป

ข. ยุทธศาสตรตอภูมิภาคเอเชีย จะมีการปรับเปลี่ยนเปาหมายของแผนงาน
ดานการสงออกระบบโครงสรางพื้นฐาน (deployment of Integrated Infrastructure Systems) ให
สอดคลองกับสถานการณโลกและผลกระทบจากเหตุการณภัยพิบัติ รวมทั้งจะเรงสงเสริมการ
ดําเนินการในเร่ืองน้ีเพื่อใหสอดคลองกับอุปสงคดานโครงสรางพื้นฐานที่กําลังเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย นอกจากน้ีจะเรงการดําเนินการตามแผนงานที่จะสงเสริมใหญ่ีปุนเปน
ศูนยกลางดานอุตสาหกรรมในเอเชีย โดยจะออกกฎหมาย Act of Promotion of Japan As an
Industrial Centre ซึ่งจะสรางแรงจูงใจและมีมาตรการเพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศที่มี
มูลคาเพิ่มสูงเขามาในญ่ีปุน รวมทั้งจะปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนใหเอ้ือตอบริษัทและพนักงาน
จากตางประเทศ ในแงของทรัพยากรมนุษย จะมีการกําหนดมาตรการที่จะดึงดูดนักศึกษาจาก
ตางประเทศใหมาศึกษาในญ่ีปุนมากขึ้น และเชิญชวนใหนักศึกษาตางชาติที่อพยพกลับประเทศหลัง
เหตุการณภัยพิบัติใหกลับมาศึกษาในญ่ีปุนตอไป รวมทั้งจะมีมาตรการดึงดูดแรงงานตางชาติที่มี
ฝมือที่อพยพกลับประเทศใหกลับมาทํางานในญ่ีปุนและรวมถึงแรงงานตางชาติที่มีฝมือรายใหมๆ
ดวย

ค. ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว จะเพิ่มความพยายามในการแกไข
ภาพลักษณดานความปลอดภัยของสินคาอาหารของญ่ีปุนซึ่งไดรับผลกระทบอยางมากจาก
เหตุการณที่โรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัด Fukushima โดยจะมีการเรงประชาสัมพันธใน
ระดับประเทศและผลักดันใหประทศตางๆ ยกเลิกการจํากัดการนําเขาสินคาอาหารจากญ่ีปุน รวมทั้ง
จะจัดทําแผนงาน Future Direction for Food Industries ภายในปงบประมาณ 2554

7 www.npu.go.jp/en/policy/policy04/pdf/20110701_01.pdf
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2.2.2 เอกสาร Towards Reconstruction: hope beyond the disaster ซึ่งรัฐบาลญ่ีปุนจัดทําขึ้น
ภายหลังเหตุการณภัยพิบัติเพื่อเปนแนวทางการบูรณะฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบทั้งในระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาว โดยไดกําหนดหลักการสําหรับมาตรการบูรณะฟนฟูไว 7 ประการ และมี
หลักการที่เกี่ยวของกับการศึกษาในคร้ังน้ีโดยสรุปคือ การบูรณะฟนฟูควรจะนําไปสูนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี และทําใหภูมิภาค Tohoku สามารถใชประโยชนจากพลังงานธรรมชาติ รวมทั้งการ
บูรณะฟนฟูควรจะดําเนินไปพรอมๆ กับการปรับปรุงประเทศญ่ีปุน8 นอกจากน้ี เอกสาร Towards
Reconstruction ยังต้ังอยูบนพื้นฐานที่วาญ่ีปุนจะยินดีใหประเทศตางๆ เขามามีสวนรวมในโครงการ
บูรณะฟนฟูตางๆ ดวย

เอกสาร Towards Reconstruction ไดเสนอแนวทางการบูรณะฟนฟูในดานตางๆ ที่
นาสนใจ คือ

ก. ดานพลังงาน ญ่ีปุนจําเปนตองทบทวนยุทธศาสตรดานพลังงานอยาง
รอบดานเพื่อมุงสงเสริมการใชพลังงานทดแทน การประหยัดพลังงาน ความมั่นคงในการจัดหา
พลังงานไฟฟา และเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยในระยะสั้น ญ่ีปุนจําเปนตองมีวิธีการที่จะ
ประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน เชน การใชแบตเตอร่ีเพื่อจัดเก็บพลังงานที่ไดจากลม
หรือแสงอาทิตย เปนตน สวนในระยะกลางและระยะยาว ญ่ีปุนก็จําเปนตองพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ
ที่จะเปนประโยชนสําหรับการประหยัดพลังงานและทําใหมีการใชพลังงานทดแทนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ9

ข. ดานสิ่งแวดลอม ญ่ีปุนสามารถเปนผูนําในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
จากความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิภาค Tohoku ใหกลายเปนพื้นที่ที่มีทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนและมี
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม และญ่ีปุนยังควรใชโอกาสน้ีปรับปรุงเทคโนโลยีดาน
รีไซเคิลที่ดีอยูแลวใหกาวหนายิ่งขึ้น10

ค. ดานการจัดการภัยพิบัติ ญ่ีปุนควรจะตองแบงปนบทเรียนที่ไดรับจาก
เหตุการณภัยพิบัติในคร้ังน้ีกับประชาคมระหวางประเทศ และควรสงเสริมการทําวิจัยรวมระหวาง
ประเทศเพื่อศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณแผนดินไหวและการเกิดคลื่นยักษสึนามิ ตลอดจน
กระบวนการบูรณะฟนฟูจากภัยพิบัติขนาดใหญโดยอาศัยบทเรียนที่ไดรับจากเหตุการณในคร้ังน้ี
นอกจากน้ี ญ่ีปุนยังควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเหตุการณภัยพิบัติคร้ังน้ีในแงมุมตางๆ และเผยแพร
ใหประชาคมระหวางประเทศไดรับทราบ รวมทั้งมีบทบาทอยางแข็งขันในเร่ืองการปองกันภัยพิบัติ

8 Reconstruction Design Council 2011: 2
9 Reconstruction Design Council 2011: 40-41
10 Reconstruction Design Council 2011: 42
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โดยผานทางกิจกรรมตางๆ เชนการชวยเพิ่มขีดความสามารถของประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียและ
ภูมิภาคอ่ืนๆ11

ง. การมีสวนรวมขององคกรทองถิ่น ซึ่งเอกสาร Towards Reconstruction
เห็นวาเปนหลักการพื้นฐานสําหรับการบูรณะฟนฟู กลาวคือ ตัวแสดงหลัก (key actors) ใน
กระบวนการบูรณะฟนฟูควรจะเปนองคกรบริหารในทองถิ่น เพราะประชาชนในพื้นที่คือผูที่มี
ความใกลชิดกับชุมชนของตนและเขาใจลักษณะเฉพาะตัวของแตละทองถิ่นไดดีที่สุด โดยองคกร
บริหารสวนทองถิ่นแตละแหงจะตองรวมมือกับประชาชน องคกรเอกชน ภาคธุรกิจในทองถิ่น และ
ฝายตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อจัดทํามาตรการบูรณะฟนฟูดวยตนเองโดยคํานึงถึงรายละเอียดของแตละ
พื้นที่ ตลอดจนสงเสริมใหมีการดําเนินการตามมาตรการเหลาน้ัน รัฐบาลกลางควรจะมีบทบาทเพียง
กําหนดนโยบายบูรณะฟนฟูในภาพรวม ซึ่งครอบคลุมถึงวิสัยทัศน แนวความคิด และใหความ
ชวยเหลือที่จําเปน โดยพยายามนําศักยภาพขององคกรบริหารในทองถิ่นมาใชอยางเต็มที่ ทั้งน้ี
รัฐบาลกลางควรจะจัดต้ังระบบหรือโครงสรางที่จําเปนสําหรับการสนับสนุนในแงบุคลากร องค
ความรู และงบประมาณตามความตองการของทองถิ่น ในแงของการดําเนินโครงการก็ไมควรจะ
เปนการดําเนินการโดยภาครัฐเทาน้ัน แตตองพยายามใหภาคสวนตางๆ ในชุมชนเขามามีบทบาทนํา
ดวย เชนการดําเนินการภายใตกรอบ public-private-partnership (ppp) ซึ่งอาจใชงบประมาณและ
องคความรูจากภาคธุรกิจเอกชน และใชประโยชนจากภาคประชาสังคม เชนกลุมอาสาสมัครหรือ
องคกรภาคเอกชน เปนตน นอกจากน้ี ก็ควรใชวิธีการอ่ืนๆ ที่จะสามารถผสมผสานเปาหมายของ
ภาครัฐเขากับแนวคิดทางธุรกิจ เชนการกอต้ังบรรษัทพัฒนาชุมชน (community development
corporation) เพื่อดําเนินโครงการที่ภาครัฐหรือเอกชนไมสามารถดําเนินการโดยลําพังได12

2.2.3 รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 13 ซึ่งเปน
เอกสารที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําขึ้นตามเอกสาร
ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแลว รางแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ไดกลาวถึงแนวโนม ปจจัยเสี่ยง และปญหาทาทายในอนาคตที่สําคัญประการหน่ึง คือ
การที่ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยโครงสรางประชากรมีแนวโนมวาประชากร
ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยทํางานและวัยเด็กจะลดลง โดยสัดสวนประชากรวัยเด็ก : วัย
ทํางาน : ผูสูงอายุ จะเปลี่ยนแปลงจาก 20.5 : 67.6 : 11.9 ในป 2553 ไปเปน 18.3 : 66.9 : 14.8 ในป
2559 แนวโนมดังกลาวจะทําใหประเทศไทยกลายเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณในอีก 15 ป

11 Reconstruction Design Council 2011: 45, 47
12 Reconstruction Design Council 2011: 18
13 www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=395
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ขางหนา ในขณะที่ความตองการแรงงานในระบบเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้น การขาดแคลนแรงงานจะ
กลายเปนปญหาสําคัญโดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ และสิ่งที่จะตามมาจากการกลายเปนสังคม
ผูสูงอายุก็คือ คาใชจายภาครัฐที่สูงขึ้นสําหรับการใหสวัสดิการและบริการดานสุขภาพแกผูสูงอายุ

นอกจากน้ี ในชวงเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประเทศไทยจะเผชิญกับความ
เสี่ยงจากการที่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมของประเทศมีแนวโนมเสื่อมโทรม
รุนแรง ซึ่งจะทําใหภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบอยคร้ัง มีพื้นที่เสี่ยงตออุทกภัย วาตภัย และภัยแลง
เพิ่มขึ้น กระทบตอฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงดานอาหาร พลังงาน สุขภาวะและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และยังอาจมีความเสี่ยงดานความมั่นคงที่มาจากปญหาตางๆ รวมทั้งภัยพิบัติที่
เกิดจากมนุษยและธรรมชาติที่มีความรุนแรงและผลกระทบสูง ซึ่งจะเปนประเด็นทาทายตอการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งในแงของการบริหารวิกฤติการณ การเตรียมความพรอมเพื่อตอบสนอง
ตอเหตุการณไดอยางรวดเร็ว และการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน

เพื่อเตรียมการรองรับกับปญหาความทาทายและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
รางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดเสนอวาประเทศไทยจําเปนตองสรางภูมิคุมกันประเทศในดานตางๆ
โดยมีภูมิคุมกันที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษาในคร้ังน้ีคือ การพัฒนาประเทศใหอยูบนฐานความรูและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และใหชุมชนเปนกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีสวนรวมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเชื่อมโยงกันเปนสังคมสวัสดิการ

รางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ยังไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่มีลําดับ
ความสําคัญสูง 6 ยุทธศาสตร แตในรายงานการศึกษาฉบับน้ีจะคัดเลือกเฉพาะยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของ 4 ยุทธศาสตรเพื่อนํามาใชเปนกรอบในการวิเคราะหถึงแนวทางและโอกาสในการรวมมือ
กับญ่ีปุนที่จะตอบสนองตอผลประโยชนแหงชาติของไทยในระยะยาว คือ

(1) ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน มีแนวทาง
ที่เกี่ยวของคือ ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความสมดุลดานอาหารและพลังงาน
โดยมีมาตรการหน่ึงคือ สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
เพื่อใหเกิดความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน

(2) ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู มีวิธีการที่สําคัญ
คือ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และฟนฟูสิ่งแวดลอมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศอยางตอเน่ือง ตลอดจนพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสงเสริม
การใชพลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงานทางเลือก สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงาน
จากแหลงธรรมชาติเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล และเพิ่มประสิทธิภาพการใชแรงงานในทุก
ระดับ
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(3) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค มี
แนวทางที่เกี่ยวของคือ เตรียมพรอมและปรับตัวเขาสูบริบทโลกและภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อ
เสริมสรางประโยชนของไทย และเสริมสรางความสามารถในการแกไขผลกระทบเชิงลบและ
ประเด็นปญหารวมระหวางประเทศที่เปนประเด็นฉุดร้ังการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

(4) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มี
แนวทางและวิธีการที่เกี่ยวของคือ ปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปน
เศรษฐกิจและสังคมคารบอนตํ่าและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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บทท่ี 3
มาตรการของรัฐบาลญ่ีปุนเพื่อบูรณะฟนฟูพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณภัยพิบัติในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือกับโอกาสของไทย

เพื่อใหเห็นภาพความรุนแรงของเหตุการณภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของญ่ีปุนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 อันนําไปสูความจําเปนที่รัฐบาลญ่ีปุนตองดําเนินมาตรการ
บรรเทาทุกขในระยะสั้น และมาตรการบูรณะฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบในระยะยาว ในบทน้ีจึง
จะกลาวถึงหัวขอหลัก 3 ประการคือ (1) สถานการณความเสียหายที่เกิดขึ้น (2) มาตรการของรัฐบาล
ญ่ีปุนเพื่อบรรเทาทุกขและความชวยเหลือจากประเทศไทย (3) มาตรการบูรณะฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบในระยะยาวของรัฐบาลญ่ีปุนและโอกาสสําหรับประเทศไทยในบริบทของมาตรการ
ดังกลาว

3.1 สถานการณความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
แผนดินไหวความแรง 9 ริกเตอรเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ซึ่งเปนแผนดินไหวที่รุนแรง

ที่สุดในประวัติศาสตรของญ่ีปุนและรุนแรงเปนอันดับ 5 ของโลก ไดสงผลกระทบสรางความ
เสียหายอยางมหาศาลตอพื้นที่ตามแนวชายฝงมหาสมุทรแปซิฟกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
ญ่ีปุน ความเสียหายครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดของญ่ีปุนไดแก Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima,
Hokkaido, Ibaraki และ Chiba รวมทั้งเกิดแรงสั่นสะเทือนไปถึงกรุงโตเกียวซึ่งอยูหางจากจุด
ศูนยกลางแผนดินไหวไมตํ่ากวา 300 กิโลเมตร โดยมี 3 จังหวัดที่อยูใกลจุดศูนยกลางแผนดินไหว
คือ จังหวัด Iwate Miyagi และFukushimaไดรับผลกระทบมากที่สุด

นอกจากน้ี เหตุการณแผนดินไหวยังไดกอใหเกิดภัยพิบัติที่ตามมาอีก 2 ประการคือ ทําให
เกิดคลื่นยักษสึนามิความสูง 10-20 เมตร เคลื่อนตัวดวยความเร็วถึง 800 กิโลเมตรตอชั่วโมงเขาสู
พื้นที่ชายฝงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญ่ีปุนโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณจังหวัด Iwate Miyagi
และ Fukushima อันนําไปสูภัยพิบัติประการตอมาคือ กรณีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรของบริษัท
Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ในจังหวัด Fukushima ไดรับความเสียหายจากคลื่น
ยักษสึนามิและเกิดระเบิดขึ้นในอาคารเตาปฏิกรณพลังงานปรมาณู ทําใหมีการแพรกระจายของสาร
กัมมันตรังสีไปในวงกวาง นอกจากน้ี ยังสงผลกระทบตอปริมาณการผลิตกระแสไฟฟาโดยรวมของ
ญ่ีปุนทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟาทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในภาคกลาง
ของประเทศซึ่งรวมถึงพื้นที่บางสวนของกรุงโตเกียวดวย
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ในเบื้องตน รัฐบาลญ่ีปุนไดประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติในคร้ังน้ีวาจะมี
มูลคาสูงถึง 16-25 ลานลานเยน หรือคิดเปนรอยละ 3-5 ของ GDP ของญ่ีปุน เน่ืองจากพื้นที่บริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เรียกกันวา ภูมิภาค Tohoku อันประกอบไปดวยจังหวัด Aomori
Iwate Akita Yamagata Miyagi และ Fukushima มี GDP คิดเปนรอยละ 8 ของ GDP รวมของญ่ีปุน
นอกจากน้ี ภูมิภาค Tohoku ยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย กลาวคือเปนทั้งพื้นที่
เกษตรกรรม การทําประมงและอุตสาหกรรมตอเน่ือง ตลอดจนอุตสาหกรรมรถยนต เหล็ก
อิเล็กทรอนิกส และพลังงานซึ่งมีทั้งโรงกลั่นนํ้ามันและโรงไฟฟานิวเคลียร ทั้งน้ี การประเมินมูลคา
ความเสียหายขางตนยังมิไดรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณภัยพิบัติจากโรงไฟฟานิวเคลียร
ที่จังหวัด Fukushima เน่ืองจากยังมีผลกระทบในระยะยาวที่ยังประเมินคามิได

ในแงความเสียหายตอประชาชน คาดวามีผูเสียชีวิตกวา 15,000 คน สูญหายกวา 5,000 คน
และประชาชนกวา 400,000 คนตองไรที่อยูอาศัยตองไปพํานักอยูในสถานพักพิงชั่วคราวทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนที่พักอาศัยอยูในพื้นที่รัศมี 20 กิโลเมตรจากโรงไฟฟานิวเคลียร
ในจังหวัด Fukushima ตองอพยพหนีภัยจากกัมมันตภาพรังสี

จากภาพความเสียหายในวงกวางที่เกิดขึ้นดังกลาวขางตน สามารถนํามาแยกแยะเปนความ
เสียหายในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาคร้ังน้ีได ดังน้ี

3.1.1 ความเสียหายตอภาคการเกษตรและประมง
กระทรวงเกษตรของญ่ีปุนประมาณการวาคลื่นยักษสึนามิไดทําลายพื้นที่

การเกษตรเปนวงกวางถึง 23,600 เฮกตาร (ประมาณ 147,500 ไร) และผลผลิตการเกษตรที่ไดรับ
ความเสียหายมีมูลคาถึง 250 พันลานเยน โดยผลผลิตการเกษตรที่ไดรับความเสียหายมากเปนพิเศษ
ไดแก ขาว ผักใบเขียวชนิดตางๆ เชน ผักโขม (spinach) ผักชีฝร่ัง (parsley) กะหล่ําปลี บร็อกคอลี
เห็ด และผลไม เชน แอปเปล รวมถึงผลิตภัณฑจากปศุสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่งนมและผลิตภัณฑจาก
นม14นอกจากน้ียังกอใหเกิดปญหาระยะยาวที่ตามมาคือ พื้นที่การเกษตรที่ถูกนํ้าทะเลที่ทวมขึ้นมา
กับคลื่นยักษสึนามิ ทําใหกลายสภาพเปนดินเค็มและอาจตองใชเวลาหลายปและคาใชจายมหาศาล
ในการฟนฟูสภาพดินใหสามารถกลับมาใชทําการเกษตรไดดังเดิม

ภูมิภาค Tohoku โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัด Miyagi Iwate และ Fukushima ยังเปน
แหลงทําการประมงและอุตสาหกรรมตอเน่ืองที่สําคัญ รวมทั้งการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตามบริเวณณ
ชายฝงทะเล โดย 3 จังหวัดน้ีสามารถจับปลาและอาหารทะเลไดประมาณรอยละ 10 ของปริมาณที่
จับไดทั้งหมดในญ่ีปุน อยางไรก็ดี แผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิไดทําใหรอยละ 90 ของ
เรือประมงทั้งหมด 29,000 ลําใน 3 จังหวัดดังกลาวเสียหายจนใชการไมได และทาเรือประมงกวา

14 สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงโตเกียว 2554: 1
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100 แหงไดรับความเสียหาย15 นอกจากน้ีเหตุการณที่โรงไฟฟานิวเคลียรที่จังหวัด Fukushima ยัง
สงผลใหมีกัมมันตภาพรังสีปนเปอนในนํ้าทะเล และทําใหปริมาณสารกัมมันตรังสีที่อยูในปลา
สาหรายและอาหารทะเลบางประเภทมีปริมาณเกินมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งนอกจากจะสงผลให
ชาวประมงที่ยังพอจะทําการประมงไดไมสามารถจําหนายสินคาประมงที่จับมาไดแลว ยังสงผลตอ
ความเชื่อมั่นของผูบริโภคทั้งในประเทศและในตางประเทศตอความปลอดภัยของสินคาอาหารของ
ญ่ีปุน

3.1.2 ความเสียหายตอภาคอุตสาหกรรมและพลังงาน
เหตุการณภัยพิบัติไดทําใหผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญ่ีปุนในเดือน มีนาคม

2554 ลดลงรอยละ 15.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และเปนการลดลงที่มากกวาชวงวิกฤติ
เศรษฐกิจเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2552 ซึ่งลดลงรอยละ 8.6 อุตสาหกรรมที่มีผลผลิตลดลงมากที่สุด คือ
สาขาอุปกรณการขนสงซึ่งรวมถึงรถยนตโดยลดลงถึงรอยละ 46.416 สาเหตุหลักที่ทําใหผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมลดลงก็คือ อุปทานของชิ้นสวนที่ใชในการผลิตลดลง อันเน่ืองมาจากมีสถาน
ประกอบการในภูมิภาค Tohoku กวา 480,000 รายซึ่งสวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ตองหยุดดําเนินกิจการ นอกจากน้ีเสนทางคมนาคมและระบบ logistics ในพื้นที่ยังไดรับความ
เสียหายทําใหการจัดสงชิ้นสวนที่ใชในการผลิตหยุดชะงักลง สถานการณเหลาน้ีไดสงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมที่สําคัญของภูมิภาค Tohoku คือ ยานยนต อิเลคทรอนิกส และชิ้นสวนอุปกรณสื่อสาร
และคอมพิวเตอร ตัวบงชี้ที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ ผลผลิตเหล็กซึ่งเปนวัตถุดิบที่สําคัญในหลาย
อุตสาหกรรมไดลดลงถึงรอยละ 6.3 ในเดือนเมษายน 2554 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
หนา17

ในดานพลังงาน แหลงพลังงานที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดคือ พลังงานไฟฟา
เน่ืองจากญ่ีปุนพึ่งพาพลังงานนิวเคลียรในการผลิตกระแสไฟฟาถึงรอยละ 25 และมีโรงงานไฟฟา
นิวเคลียรถึง 55 แหง ซึ่งสถานการณที่โรงงานไฟฟานิวเคลียรในจังหวัด Fukushima ไดทําใหญ่ีปุน
ประสบปญหาขาดแคลนพลังงานไฟฟา ตองมีการหยุดจายกระแสไฟฟาเปนระยะๆ ทั้งในภูมิภาค
Tohoku และในบางพื้นที่ของกรุงโตเกียว ปญหาเหลาน้ีไดสงผลกระทบยอนกลับไปยังการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมเปนอยางมาก เพราะรัฐบาลญ่ีปุนไดอกมาเรียกรองใหโรงงานอุตสาหกรรมสลับ
เวลาในการดําเนินการผลิตโดยสมัครใจ เพื่อปองกันมิใหความตองการใชไฟฟาพุงสูงเกินไป
นอกจากน้ี การแพรกระจายของสารกัมมันตรังสียังสงผลตอความเชื่อมั่นของประชาชนตอความ

15 Kyodo News. 2011: 3
16 Kyodo News 2011: 1
17 Bloomberg & Kyodo News 2011: 6
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ปลอดภัยของเทคโนโลยีโรงไฟฟานิวเคลียร จนกระทั่งรัฐบาลญ่ีปุนตองทบทวนแผนที่จะกอสราง
โรงไฟฟานิวเคลียรอีก 14 แหงภายในป 2573

3.1.3 ผลกระทบดานสังคม
จากขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สถานะเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554) ซึ่ง

รวบรวมและเผยแพรโดย Special Headquarters for Measures to Assist the Lives of Disaster
Victims ภายใตสํานักคณะรัฐมนตรีญ่ีปุนพบวา เหตุการณภัยพิบัติไดสงผลกระทบตอชีวิต
ประชาชนชาวญ่ีปุน ดังน้ี

(1) ผูเสียชีวิต 15,429 ราย
(2) ผูสูญหาย 7,781 ราย
(3) ผูพํานักในสถานพักพิงชั่วคราว 1,326แหงทั่วประเทศ 83,951 ราย18

ทั้งน้ี นาสังเกตวาจํานวนผูพํานักในสถานพักพิงชั่วคราวไดลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับเมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2554 ซึ่งมีจํานวนมากถึง 450,000 ราย19

เหตุการณภัยพิบัติยังทําใหสถานพยาบาลไมตํ่ากวา 118 แหงในจังหวัด Iwate (16 แหง)
Miyagi (77 แหง) Fukushima (25 แหง) ไดรับความเสียหายจนไมสามารถทําการตรวจรักษาผูปวย
ได ซึ่งสถานพยาบาลเหลาน้ีสวนใหญเปนคลินิกและบางแหงถูกคลื่นยักษสึนามิพัดทําลายไป ทําให
มีแพทยหลายรายที่เลิกประกอบอาชีพเพราะอายุมากและไมพรอมที่จะใชเงินลงทุนจํานวนมากเพื่อ
เปดกิจการใหม20

นอกจากน้ี สถานการณโรงงานไฟฟานิวเคลียรที่จังหวัด Fukushima ยังทําใหรัฐบาลญ่ีปุน
อาศัยอํานาจตามกฎหมาย Disaster Countermeasures Basic Law ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554
ใหพื้นที่ในรัศมี 20 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟา Fukushima หมายเลข 1 เปนเขตหามเขา (No-entry
zone) ซึ่งสงผลกระทบตอประชาชน 28,000 ครอบครัว (70,000 คน) ที่อาศัยอยูในบริเวณดังกลาว
โดยผูที่ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 100,000 เยนหรือถูกควบคุมตัวโดยทางราชการ รวมทั้งไดมีการ
ประกาศใหพื้นที่ถัดจากเขตหามเขาเปน Planned evacuation zone และ Evacuation-prepared zone21

ซึ่งการประกาศเขตหามเขาดังกลาวทําใหโรงเรียน 17 แหงในพื้นที่ และอีก 6 แหงในพื้นที่ใกลเคียง
ตองปดลงสงผลใหนักเรียนกวา 5,000 คนไมมีสถานที่เรียน22

18 www.cao.go.jp/shien/en/2-count/annex-all.pdf
19 www.cao.go.jp/shien/en/2-count/annex 1-2.pdf
20 Kyodo News 2011: 2
21 Ohara 2011:1-2
22 The Yomiuri Shimbun 2011: 2
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การที่สถานประกอบการกวา 480,000 รายตองปดตัวลงไดสงผลกระทบตอการจางงาน
อยางหลีกเลี่ยงไมได จากขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญ่ีปุน ณ วันที่
25 เมษายน 2554 พบวามีผูลงทะเบียนขอรับเงินชวยเหลือผูวางงานในจังหวัด Iwate Miyagi และ
Fukushima เปนจํานวน 40,215 ราย หรือเทากับเพิ่มขึ้น 2.5 เทาจากเดือนเดียวกันของปกอนหนา23

ในแงของแรงงาน ยังมีประเด็นที่นาสนใจคือ ความหวาดกลัวภัยจากแผนดินไหวและ After
Shocks ที่เกิดขึ้นตามมา รวมทั้งความหวาดกลัวตอสถานการณที่โรงไฟฟานิวเคลียรในจังหวัด
Fukushima ไดทําใหแรงงานตางชาติในญ่ีปุนจํานวนมากเดินทางกลับประเทศของตน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งแรงงานจากจีนซึ่งเปนแรงงานตางชาติกลุมใหญที่สุดในญ่ีปุน สถนการณดังกลาวไดทําให
เจาหนาที่ระดับสูงของสํานักคณะรัฐมนตรีญ่ีปุนถึงกับกลาววา เหตุการณภัยพิบัติในคร้ังน้ีไดทําให
สังคมญ่ีปุนตระหนักวาประเทศญ่ีปุนตองพึ่งพาอาศัยแรงงานตางชาติมากเพียงใด โดยไดยกตัวอยาง
กรณีของรานขายขาวหนาเน้ือ Yoshinoya ซึ่งเปนรานอาหารจานดวนที่เปดตลอด 24 ชั่วโมง มีสาขา
อยูทั่วประเทศและเปนที่นิยมในหมูผูมีรายไดนอย-ปานกลาง ตองลดเวลาการเปดใหบริการลง
เน่ืองจากขาดแคลนแรงงาน24

3.2 มาตรการบรรเทาทุกขและบูรณะฟนฟูของรัฐบาลญ่ีปุนและความชวยเหลือจากประเทศไทย
3.2.1 กลไกของรัฐบาลญ่ีปุน

ตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของทางการญ่ีปุนจะมีการกําหนดหนวยงานที่
รับผิดชอบในการแกไขปญหาและใหความชวยเหลือแกผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณภัยพิบัติ
โดยขึ้นอยูกับความรุนแรงของเหตุการณน้ันๆ  โดยในกรณีของภัยพิบัติที่ไมรุนแรงและมีพื้นที่ที่
ไดรับผลกระทบไมกวางขวางนักก็จะเปนความรับผิดชอบของหนวยงานในทองถิ่นต้ังแตระดับ
หมูบาน (village) เมือง (city) จนถึงระดับจังหวัด (prefecture) หรือในกรณีที่เหตุการณภัยพิบัติมี
ขอบเขตครอบคลุมพื้นที่มากกวา 1 จังหวัด ผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดที่เกี่ยวของก็จะรวมมือกัน
แบงปนกําลังเจาหนาที่ อุปกรณและทรัพยากรที่มีอยูเพื่อแกไขปญหา รวมทั้งจะตกลงกันเพื่อ
มอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดคนใดคนหน่ึงเปนหัวหนารับผิดชอบ

สําหรับเหตุการณภัยพิบัติที่มีความรุนแรงมากและรัฐบาลพิจารณาเห็นวามี
ผลกระทบอยางกวางขวางซึ่งจําเปนตองมีการดําเนินการแกไขปญหาในระดับชาติ ดังเชนในกรณี
ของเหตุการณภัยพิบัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 กฎหมายญ่ีปุนก็ไดกําหนดใหมีการจัดต้ังหนวยงาน
เฉพาะกิจขึ้นไดทันทีเพื่อเปนจุดศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลและประสานการดําเนินการระหวาง

23 The Yomiuri Shimbun 2011: 3
24 Noguchi 2011
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หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปปฏิบัติ
ตอไป โดยมีโครงสรางหลักๆ ดังน้ี

(1) Extreme Disaster Management Headquarters จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม
2554 เวลา 15.14 น. หรือประมาณ 1 ชั่วโมงเศษหลังจากเกิดเหตุการณแผนดินไหวและคลื่นยักษสึ
นามิ25 Headquarters น้ีจัดต้ังขึ้นเฉพาะกิจตามที่กฎหมายกําหนดโดยมีนายกรัฐมนตรี (นาย Naoto
KAN) เปนประธานและมีสมาชิกประกอบดวย

รองประธาน - รัฐมนตรีดานการจัดการภัยพิบัติ (นาย Ryu MATSUMOTO)
- เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นาย Yukio EDANO)
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (นาย

Yoshihiro KATAYAMA)
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม (นาย Toshimi KITAZAWA)

สมาชิก - คณะรัฐมนตรีทุกคนและบุคคลจากภาคสวนตางๆ ที่จําเปน
ความรับผิดชอบ - กําหนดมาตรการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ

- ฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
- พิจารณาพื้นฐานทางกฎหมายสําหรับการกําจัดซากปรักหักพัง

และขยะที่เกิดจากภัยพิบัติ
- สนับสนุนและอํานวยความสะดวกการกําจัดซากปรักหักพังและ

ขยะที่เกิดจากภัยพิบัติ
- สงเสริมการจางงานและการสรางงานสําหรับผูไดรับผลกระทบ
- สงเสริมการจัดหาที่อยูอาศัยสําหรับผูไดรับผลกระทบ

นอกจากน้ี Extreme Disaster Management Headquarters ยงัไดจัดต้ัง Special Headquarters
for Measures to Assist the Lives of Disaster Victims โดยมีนาย Ryu MATSUMOTO รัฐมนตรีดาน
การจัดการภัยพิบัติเปนประธาน และนาย Yoshihiro KATAYAMA รัฐมนตรีวาการกระทรวงกิจการ
ภายในและการสื่อสาร และนาย Yoshihito SENGOKU รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนรอง
ประธาน26 โดยไดรวบรวมขาราชการประจําจากสวนราชการตางๆ มาปฏิบัติงานชั่วคราวกวา 100
คน นอกจากการเปนศูนยประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ในการใหความชวยเหลือแกผูไดรับ
ผลกระทบแลว Special Headquarters น้ียังเปนศูนยกลางในการพิจารณาเร่ือความชวยเหลือดาน

25 www.adrc.asia/documents/disaster_info/2011March11_EastJapan_EarthquakeReport_final.pdf
26 www.cao.go.jp/shien/pdf/gaiyo-english.pdf
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มนุษยธรรมที่ประเทศตางๆ เสนอใหแกญ่ีปุนรวมทั้งเปนจุดประสานงานระหวางกระทรวงการ
ตางประเทศญ่ีปุนกับสวนราชการทองถิ่นในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณภัยพิบัติ

(2) Nuclear Disaster Management Headquarters จัดต้ังขึ้นภายในวันเดียวกับที่เกิด
เหตุการณภัยพิบัติและเปนการจัดต้ังขึ้นเฉพาะกิจตามที่กฎหมายกําหนดเชนกัน Headquarters น้ีมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม – METI
(นาย Banri KAIEDA) เปนรองประธาน และมีสมาชิกประกอบดวยคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของและ
บุคคลจากสาขาตางๆ ที่จําเปน ความรับผิดชอบของ Headquarters น้ีคือ กําหนดแนวทางดําเนินการ
ของรัฐบาลและเปนศูนยกลางการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นจากโรงไฟฟานิวเคลียรที่จังหวัด Fukushima ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของกับกรณีน้ีโดยตรงคือ
Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA) ซึ่งอยูภายใตกระทรวง METI และNuclear Safety
Commission ซึ่งเปนองคกรอิสระประกอบดวยผูเชี่ยวชาญที่มิไดอยูในวงราชการ ทําหนาที่เสมือน
เปนที่ปรึกษาเชิงวิชาการใหรัฐบาล

Nuclear Disaster Management Headquarters ยังไดจัดต้ังหนวยงานยอยและ
คณะทํางานเฉพาะกิจขึ้นจํานวนหน่ึง ที่สําคัญไดแก (ก) Local Nuclear Emergency Response
Headquarters ต้ังอยูที่สํานักงานจังหวัด Fukushima (ข) Government-TEPCO Integrated Response
Office ซึ่งทําหนาที่ประสานงานเร่ืองความชวยเหลือจากตางประเทศเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับภัย
พิบัติจากโรงไฟฟานิวเคลียรดวย

สําหรับการบูรณะฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณภัยพิบัติในระยะยาว
คณะรัฐมนตรีญ่ีปุนไดมีมติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 ใหจัดต้ัง Reconstruction Design Council เพื่อ
ทําหนาที่จัดทําขอเสนอเพื่อเปนแนวทางในเร่ืองน้ี โดยมี นาย Makoto IOKIBE, President, National
Defense Academy of Japan เปนประธาน และมีสมาชิกประกอบดวยบุคคลจากหลากหลายสาขา
อาชีพ อาทิ สถาปนิก นักธุรกิจ นักวิชาการ รวมทั้งผูวาราชการจังหวัดจาก 3 จังหวัดที่ไดรับ
ผลกระทบมากที่สุดคือ Iwate Miyagi และFukushima

Reconstruction Design Council ไมมีอํานาจหนาที่ในการสั่งการใดๆ เพราะความ
รับผิดชอบหลักคือ การจัดทํา “พิมพเขียว” สําหรับการบูรณะฟนฟูเสนอใหนายกรัฐมนตรีพิจารณา27

โดยไดเสนอเอกสาร “Towards Reconstruction: hope beyond the disaster” ตอนาย Naoto KAN
นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 ซึ่งมีสาระสําคัญดังที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ 2

27 Noguchi 2011
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โดยในแงของกรอบเวลาในการบูรณะฟนฟูน้ัน ทาง Reconstruction Design Council
คาดหวังวาเมื่อไดรับรายงานฉบับน้ีแลว ทางรัฐบาลจะจัดทําแนวนโยบายเพื่อดําเนินการบูรณะฟนฟู
ไดภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 และคาดวาการจัดทํางบประมาณเสริมสําหรับการบูรณะฟนฟู
รวมทั้งการออกกฎหมายที่จําเปนจะแลวเสร็จภายในฤดูใบไมรวงปน้ี (ประมาณเดือนกันยายน –
ตุลาคม) หลังจากน้ันโครงการตางๆ ก็นาจะเร่ิมดําเนินการไดทันที ในระหวางน้ีการกําจัดซาก
ปรักหักพังตางๆและการปรับพื้นที่จะดําเนินการไปพรอมๆ กันซึ่งคาดวานาจะใชเวลาประมาณ 2 ป
สําหรับเร่ืองที่อยูอาศัยชั่วคราวของประชาชนที่ไดรับผลกระทบซึ่งยังมีปญหาอยูมากน้ันก็นาจะ
แกไขไดภายใน 3 ป โดยรวมแลว Reconstruction Design Council เห็นวาการบูรณะฟนฟูขั้น
พื้นฐานนาจะสําเร็จลุลวงไดภายในเวลา 5-6 ปซึ่งรวมถึงการบูรณะโครงสรางพื้นฐานสําหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ ดวย สวนการบูรณะฟนฟูใหไดครบตามขอเสนอของ Reconstruction Design
Council น้ันอาจตองใชเวลาถึง 10 ป28

ตอมา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 รัฐสภาญ่ีปุนไดใหความเห็นชอบกฎหมาย Basic Act on
Great East Japan Earthquake Reconstruction ซึ่งมีประเด็นสําคัญประการหน่ึงคือใหมีการจัดต้ัง
Reconstruction Headquarters และใหมีการแตงต้ังรัฐมนตรีเพื่อดูแลเร่ืองการบูรณะฟนฟูโดยตรง
Reconstruction Headquarters มีหนาที่นําขอเสนอของ Reconstruction Design Council ไปจัดทํา
เปนมาตรการเพื่อใหมีผลในทางปฏิบัติ

นอกจากน้ี รัฐบาลญ่ีปุนยังไดจัดต้ัง Energy and Environment Council ขึ้นโดยมีนาย
Koichiro GEMBA Minister for National Policy เปนประธาน เพื่อทําหนาที่จัดทํายุทธศาสตรดาน
พลังงานและสิ่งแวดลอมทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวสําหรับกระทรวงและหนวยงาน
ตางๆ นําไปปฏิบัติ เพื่อใหสามารถแกไขจุดออนและปญหาความบิดเบือนของระบบพลังงานใน
ญ่ีปุน รวมทั้งเพื่อสรางความมั่นคงและความปลอดภัยดานพลังงานอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํายุทธศาสตรการบริหารจัดการแหลงพลังงานของญ่ีปุน ซึ่งนาย Naoto
KAN นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนไดใหแนวทางการจัดทํายุทธศาสตรดังกลาวโดยอางอิงถึงเอกสาร
นโยบาย New Growth Strategy ของรัฐบาลซึ่งไดกําหนดใหพลังงานที่สามารถนํากลับมาใชใหม
และพลังงานรูปแบบอ่ืนๆ เปนหนทางสําหรับการเจริญเติบโตของญ่ีปุนในอนาคต

สําหรับองคกรที่มีหนาที่จัดทําและปรับปรุงแนวทางการจัดการกับภัยพิบัติในระยะยาวคือ
Central Disaster Prevention Council ซึ่งเปนองคกรที่มีอยูเดิมและจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย Disaster
Countermeasures Basic Act ค.ศ. 1961 โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานและมีสมาชิกประกอบดวย
คณะรัฐมนตรีทั้งคณะรวมทั้งผูเชี่ยวชาญและหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ หนาที่ความรับผิดชอบ

28 Ministry of Foreign Affairs of Japan 2011: 2-3
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ขององคกรน้ีคือ จัดทําและสงเสริมการดําเนินการตาม Basic Disaster Management Plan จัดทํา
แผนงานฉุกเฉินในสถานการณภัยพิบัติ ตลอดจนพิจารณาประเด็นปญหาตางๆ ที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการประสานงานเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติในภาพรวม และการ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินจากเหตุการณภัยพิบัติ และยังมีหนวยงาน Headquarters for Earthquake
Research Promotion ภายใตกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology-MEXT) ทําหนาที่สงเสริมการ
คนควาวิจัยในเร่ืองแผนดินไหวโดยเฉพาะ

3.2.2 มาตรการบรรเทาทุกขและผลการดําเนินงาน
โดยที่เหตุการณภัยพิบัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ไดกอใหเกิดความเสียหายตอ

อาคารบานเรือนและทรัพยสินอยางมหาศาลตลอดจนกอใหเกิดผลกระทบตอชีวิต ความเปนอยู ของ
ประชาชนอยางกวางขวาง รัฐบาลญ่ีปุนจึงไดพยายามอยางเต็มที่ เพื่อเรงแกไขปญหาและบรรเทา
ทุกขที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจแบงใหเห็นภาพกวางๆ ไดดังน้ี

(1) การใหความชวยเหลือแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณภัยพิบัติ
สามารถจําแนกเปน 2 ประเภทหลักๆ คือ

(ก) การจัดหาศูนยพักพิงชั่วคราวสําหรับผูไรที่อยูอาศัยที่บานเรือน
พังทลายเน่ืองจากแผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิ รวมทั้งผูที่ตองอพยพจากบานเรือนของตนเอง
เพื่อหนีภัยกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟานิวเคลียรที่จังหวัด Fukushima จากขอมูลของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติญ่ีปุนพบวาหลังจากเหตุการณภัยพิบัติเกิดขึ้น 3 วันคือ ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 เปน
วันที่มีจํานวนผูอพยพมากที่สุดคือประมาณ 470,000 คน จากน้ันจํานวนผูอพยพก็คอยๆ ลดลงอยาง
ตอเน่ือง จนกระทั่งจํานวนผูอพยพที่พักอาศัยอยูในศูนยพักพิงชั่วคราว 1,326 แหงทั่วประเทศ ณ
วันที่ 14 มิถุนายน 2554 เหลือเพียง 83,951 คน

อยางไรก็ดี โดยที่ศูนยพักพิงชั่วคราวสวนใหญถูกดัดแปลงจากโรงยิมเนเซียมของ
โรงเรียนหรือศาลาประชาคมในทองถิ่น ทําใหเกิดปญหาเร่ืองสุขภาพอนามัย เชน ขาดแคลนนํ้า
สําหรับอุปโภคบริโภค หองสุขาและที่ทิ้งขยะไมพอเพียง และไดรับบริการทางการแพทยไมทั่วถึง
เปนตน เพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนาในเร่ืองน้ี ทางการญ่ีปุนจึงเรงสรางบานพักชั่วคราวจํานวน
89,982 หนวยกระจายอยูในพื้นที่ 6 จังหวัดรวมทั้ง จังหวัดที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดคือ จังหวัด
Iwate Miyagi และFukushima นอกจากน้ียังจัดหาบานพักหรืออพารทเมนทของทางราชการอีก
52,973 หนวยกระจายอยูในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ

(ข) การจัดหาสิ่งของและปจจัยอ่ืนๆ ที่จําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน
ในระยะแรกหลังเหตุการณภัยพิบัติ สิ่งที่ผูประสบภัยตองการมากที่สุดคือ อาหาร นํ้า และผาหม
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ดังน้ัน Special Headquarters for Measures to Assist the Lives of Disaster Victims จึงไดจัดหา
อาหารกวา 2.59 ลานหนวย นํ้าด่ืมประมาณ 7.88 ลานขวด ผาหม 390,000 ผืน29 อยางไรก็ดี หลังจาก
ที่ผูอพยพไดเขาพักอาศัยอยูในศูนยพักพิงชั่วคราวไดระยะหน่ึงแลว สิ่งของบรรเทาทุกขที่เปนที่
ตองการก็เปลี่ยนไปเปน อุปกรณและเคร่ืองอุปโภคที่จะชวยการดํารงชีวิตในศูนยพักพิงชั่วคราวดี
ขึ้น อาทิ ฝาหรือฉากกั้นหอง อุปกรณทําครัว สบูและยาสระผม เปนตน

นอกจากน้ี หลังจากที่จังหวัดตางๆ ที่ไดรับผลกระทบไดรับสิ่งของความชวยเหลือ
จากทั้งภายในประเทศญ่ีปุนและจากตางประเทศมากขึ้น ก็ไดเกิดปญหาไมมีสถานที่เพียงพอสําหรับ
เก็บสิ่งของที่ไดรับบริจาคมา ทําใหหนวยงานในพื้นที่ตองเรงหาสถานที่เพื่อการดังกลาวหรือในบาง
กรณีก็ของดรับสิ่งของความชวยเหลือ

(2) การซอมแซมโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงเสนทางคมนาคมทั้งทางบก ทางนํ้า
และทางอากาศ การจัดสงกระแสไฟฟาและนํ้าประปา การเก็บและกําจัดซากปรักหักพัง ตลอดจน
การซอมแซมสํานักงานของสวนราชการในพื้นที่ โดยมี Special Headquarters for Measures to
Assist the Lives of Disaster Victims ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการประสานงานระหวางกระทรวง
ตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน และคมนาคม (Ministry of
Land, Infrastructure and Transport-MLIT) กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร และ
กระทรวงกลาโหม รวมทั้งประสานงานกับสวนราชการในพื้นที่เพื่อใหมีการทํางานที่สอดคลองและ
ตอบสนองกับความตองการจําเปนของประชาชนที่ไดรับผลกระทบใหมากที่สุด

ในแงของผลการดําเนินการก็อาจกลาวไดวาเปนที่นาพอใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ซอมแซมเสนทางคมนาคม โดยกระทรวง MLIT เปดเผยขอมูลวาภายในสิ้นเดือนมีนาคมไดสามารถ
ซอมแซมเสนทางและเครือขายการคมนาคมทางบก ทางนํ้า และทางอากาศใหกลับมาอยูในสภาพ
เดิมไดเกือบถึงรอยละ 9030 ทั้งน้ีมีปญหาที่ไมสามารถแกไขไดอยางรวดเร็วคือ การจัดสง
กระแสไฟฟาและนํ้าประปาซึ่งสืบเน่ืองมาจากเหตุการณที่โรงไฟฟานิวเคลียรที่จังหวัด Fukushima

(3) การจัดการภัยพิบัติที่เกิดจากโรงไฟฟานิวเคลียรที่จังหวัด Fukushima เปนกรณี
ที่ไดรับคําวิพากษวิจารณจากทั้งภายในประเทศญ่ีปุนและจากตางประเทศมากที่สุด โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในแงของความไมโปรงใสในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสถานการณที่เกิดขึ้นซึ่งรวมถึงความ
คืบหนาของการแกไขปญหาเตาปฏิกรณพลังงานปรมาณูของโรงไฟฟา Fukushima หมายเลข 1 และ
การแพรกระจายของกัมมันตภาพรังสีที่เกิดขึ้นจากการระเบิดที่โรงงานไฟฟา ตลอดจน
ประสิทธิภาพในการแกไขปญหาตลอดจนความพรอมในการปองกันปญหาของบริษัท Tokyo

29 www.cao.go.jp/shien/en/2-count/2-sum.html
30 www.adrc.asia/documents/disaster_info/2011March11_EastJapan_EarthquakeReport_final.pdf
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Electric Power Company (TEPCO) ซึ่งเปนเจาของโรงไฟฟาดังกลาวและหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกร Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA) ซึ่งอยูภายใต
กระทรวง METI

ประเด็นที่รัฐบาลญ่ีปุนถูกวิพากษวิจารณมากคือ ดูเหมือนวาพยายามปกปด
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณที่เกิดขึ้นและพยายามใหขอมูลในทางที่เปนบวกเกินความเปนจริง
ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ กรณีที่นาย Yukio EDANO เลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งทําหนาที่เปนโฆษก
ของรัฐบาลดวย ไดกลาวในการแถลงขาวตอสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 วา “มีความ
เปนไปไดนอยมากที่จะเกิดระเบิดขึ้นที่เตาปฏิกรณหมายเลข 2 ของโรงไฟฟานิวเคลียร Fukushima
1” แตภายในไมกี่ชั่วโมงหลังจากน้ันก็ไดเกิดระเบิดขึ้นที่เตาปฏิกรณดังกลาวในชวงเชามืดของวันที่
15 มีนาคม 2554 ซึ่งเกี่ยวกับเร่ืองน้ี นาย Tetsuya ENDO อดีตรองประธาน Atomic energy
Commission of Japan ไดใหความเห็นอยางตรงไปตรงมาวา “รัฐบาลญ่ีปุนและบริษัท TEPCO ซึ่ง
ควรจะเปนแหลงขอมูลปฐมภูมิที่สําคัญที่สุดกลับไมไดเผยแพรอยางเหมาะสม หรือในบางกรณี
หนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของก็มิไดแลกเปลี่ยนขอมูลที่สําคัญๆ ระหวางกัน”31

ขอสงสัยเกี่ยวกับความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลของญ่ีปุนไดกอใหเกิดความไม
มั่นใจในสถานการณและขีดความสามารถของรัฐบาลญ่ีปุนในการแกไขปญหาน้ีโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความเชื่อมั่นจากตางประเทศ โดยจะเห็นไดวาหลังจากที่สถานการณที่โรงไฟฟานิวเคลียร
Fukushima 1 เร่ิมทวีความรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2554 ไดมีสถานเอกอัครราชทูต
ของประเทศตางๆ ในกรุงโตเกียวปดทําการชั่วคราวหรือยายไปเปดสํานักงานชั่วคราวในเมืองอ่ืนๆ
นอกกรุงโตเกียวถึง 29 ประเทศ นอกจากน้ี ประเทศตางๆ อาทิ รัสเซีย ฮองกง สหรัฐฯ สิงคโปร
ไตหวัน ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป จีน เกาหลีใต รวมทั้งไทย ก็ไดออกมาตรการตรวจสอบหรือหาม
นําเขาสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารและสินคาประมงจากญ่ีปุน ปญหาเร่ืองความมั่นใจยังสงผล
ตออุตสาหกรรมทองเที่ยวของญ่ีปุน โดยนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางไปญ่ีปุนในเดือนพฤษภาคม
2554 มีจํานวนลดลงถึงรอยละ 50.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และลดลงรอยละ 6.5 เมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหนา

สภาพเชนน้ีทําใหรัฐบาลญ่ีปุนตองเรงดําเนินการตางๆ เพื่อสรางความมั่นใจจาก
ตางประเทศอยางเรงดวน อาทิ นาย Naoto KAN นายกรัฐมนตรี ไดมีบทความเร่ือง “Japan’s Road
to Recovery and Rebirth” ตีพิมพในหนังสือพิมพ International Herald Tribune และหนังสือพิมพ
The Washing Post ฉบับวันที่ 15 เมษายน 2554 ชี้แจงความพยายามและแนวทางของรัฐบาลญ่ีปุนใน
การแกไขปญหาจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เฉพาะอยางยิ่งในดานความมั่นใจของผูบริโภคทั้งภายในและ

31 www2.jiia.or.jp/en_commentary/201104/13-1.html
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ภายนอกประเทศตอความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหารของญ่ีปุน โดยย้ําวา “รัฐบาลจะเพิ่มความ
พยายามเปนสองเทาเพื่อรักษาความโปรงใสและจะเปดเผยใหทุกๆ ฝายทราบความคืบหนาเกี่ยวกับ
สถานการณที่โรงไฟฟานิวเคลียร Fukushima” และนาย Takeaki MATSUMOTO รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศก็ไดมีบทความเร่ือง “Japan Is Open For Business” ตีพิมพใน
หนังสือพิมพ International Herald Tribune ฉบับวันที่ 30 เมษายน–1 พฤษภาคม 2554

อีกประเด็นหน่ึงที่รัฐบาลญ่ีปุนถูกสาธารณชนวิพากษวิจารณอยางมากคือ ความ
เปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA) ซึ่งอยู
ภายใตกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม (METI) และมีหนาที่โดยตรงในการกํากับดูแล
ใหมีการใชพลังงานนิวเคลียรอยางปลอดภัย ในขณะที่ภารกิจประการหน่ึงของกระทรวง METI ก็
คือการสงเสริมการใชพลังงานนิวเคลียร รวมทั้งสงเสริมการสงออกเทคโนโลยีดานพลังงาน
นิวเคลียรของญ่ีปุนเพื่อเปนปจจัยสงเสริมการเจริญเติบโตของญ่ีปุนในอนาคตตามที่กําหนดไวใน
ยุทธศาสตร New Growth Strategy ของรัฐบาล

ภารกิจที่ขัดกันอยูในทีระหวางองคกร NISA กับกระทรวง METI ไดกอใหเกิด
ปญหาการประสานงานตลอดจนการเผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับสถานการณและการ
แกไขปญหาโรงไฟฟานิวเคลียรที่จังหวัด Fukushima จนกระทั่งทําใหรัฐบาลญ่ีปุนมีแนวคิดที่จะทํา
ใหองคกร NISA มีอิสระในการปฏิบัตงานมากขึ้นโดยการแยกองคกร NISA ออกจากกระทรวง
METI 32 ซึ่งแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับคําแนะนําขององคกรพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
(International Atomic Energy Agency – IAEA) ซึ่งไดสงคณะผูเชี่ยวชาญไปสํารวจสถานการณและ
ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณภัยพิบัติจากโรงไฟฟานิวเคลียรที่จังหวัด Fukushima
ระหวางวันที่ 24 พฤษภาคม–1 มิถุนายน 2554 และไดมีคําแนะนําประการหน่ึงวา “ระบบการกํากับ
ดูแลดานนิวเคลียรควรมั่นใจวามีความเปนอิสระในการกํากับดูแลและมีตองความชัดเจนในบทบาท
ของตนในทุกสถานการณโดยสอดคลองกับมาตรฐานดานความปลอดภัยของ IAEA33

นอกจากน้ีการที่องคกร NISA มีโครงสรางอยูภายใตกระทรวง METI ยังทําให
องคกร NISA ไมสามารถกํากับดูแลใหบริษัท TEPCO ดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยได
อยางเต็มที่ โดยมีการวิจารณอยางกวางขวางในสื่อมวลชนญ่ีปุนวาการที่กระทรวง METI มี
ความสัมพันธที่ใกลชิดและลกึซึ้งกับบริษัท TEPCO ทําใหชวงแรกๆ หลังจากเหตุการณภัยพิบัติ
เกิดขึ้น นายกรัฐมนตรี Naoto KAN และคณะรัฐมนตรีคนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นและแนวทางการแกไขปญหาอยางครบถวน เกี่ยวกับเร่ืองน้ีขาราชการระดับสูง

32 Nagata 2011: 3
33 IAEA 2011: 3
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รายหน่ึงในสํานักงานคณะรัฐมนตรีญ่ีปุนไดใหขอมูลวา “สภาพดังกลาวมีอยูจริงซึ่งนายกรัฐมนตรีก็
ทราบดีและคาดวาคงจะหาทางแกไขในที่สุด เพราะแมกระทั่งภายใน Headquarters เฉพาะกิจของ
สํานักคณะรัฐมนตรีก็ยังมีขาราชการที่ยืมตัวมาจากกระทรวง METI ซึ่งมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับ
บริษัท TEPCO เปนพิเศษ”34

3.2.3 ความชวยเหลือจากประเทศไทย
ประเทศไทยเปนประเทศแรกๆ ที่ไดประกาศใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม

เพื่อชวยบรรเทาทุกขผูประสบภัยพิบัติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 โดยความชวยเหลือของประเทศ
ไทยมาจากทุกภาคสวนของสังคม ทั้งจากพระบรมวงศานุวงศ ภาครัฐ ภาคเอกชนรวมทั้งประชาชน
และมีรูปแบบที่หลากหลาย35 โดยความชวยเหลือที่สําคัญมีดังน้ี

(1) พระราชวงศ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทานเงิน 5 ลานบาท และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารและพระเจาวรวงศ
เธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระราชทานผาหมจํานวน 20,000 ผืน ซึ่งนับเปนสิ่งของ
ชวยเหลือลําดับตนๆ จากตางประเทศที่ถึงมือผูประสบภัยหลังจากเหตุการณภัยพิบัติเพียงไมกี่วัน
นอกจากน้ีพระบรมวงศานุวงศก็ไดพระราชทานทั้งเงินและสิ่งของชวยเหลือ อาทิ ผาหม ถุงยังชีพ ถุง
นอน นํ้าด่ืม อาหารกระปอง กระบอกไฟฉาย และเสื้อกันหนาว เพื่ชวยบรรเทาทุกขผูประสบภัยอีก
เปนจํานวนมาก

(2) รัฐบาล
ทันทีที่เกิดภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 กระทรวงการตางประเทศในนาม

รัฐบาลไทยไดประกาศใหความชวยเหลือในเบื้องตนเปนเงินจํานวน 5 ลานบาท และตอมาเมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 2554 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 200 ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ตามแผนการสําหรับ
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยในญ่ีปุน รวมทั้งเห็นชอบในหลักการวาไทยพรอมที่จะใหความ
ชวยเหลือแกญ่ีปุนเพิ่มเติม เปนขาวหอมมะลิ จํานวน 10,000 ตัน และขาวเหนียวขาว (10%) จํานวน
5,000 ตัน หากฝายญ่ีปุนรองขอ นอกจากน้ีเมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ใหบริษัท Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ยืม
เคร่ืองกําเนิดไฟฟากังหันกาซพลังงานดีเซลจํานวน 2 เคร่ือง ขนาดกําลังผลิต 244 เมกะวัตต เพื่อนําไป
ติดต้ังใชผลิตกระแสไฟฟาในประเทศญ่ีปุนเปนเวลา 3 – 5 ป ในลักษณะความชวยเหลือจากรัฐบาล

34 Noguchi 2011
35 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ 2554 และ Royal Thai Embassy, Tokyo 2011
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ไทยโดยไมมีคาตอบแทนตามที่บริษัท TEPCO รองขอ โดยทางบริษัท TEPCO จะเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายในการร้ือถอน ขนยาย ติดต้ัง คาบํารุงรักษาและคาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองอ่ืน ๆ ในแงของการสง
คณะไปชวยเหลือในการบรรเทาทุกขผประสบภัย รัฐบาลไทยก็ไดสงคณะกุมารแพทยจํานวน 2
คณะๆ ละ 2 คนเดินทางไปปฏิบัติงานรวมกับคณะแพทยของญ่ีปุนที่โรงพยาบาลประจํามหาวิทยาลัย
การแพทย Fukushima เพื่อใหการดูแลผูอพยพโดยเฉพาะเด็กๆ ในสถานพักพิงชั่วคราวในจังหวัด
Fukushima ตามคํารองขอของรัฐบาลญ่ีปุน

(3) ภาคเอกชนและประชาชน
สภากาชาดไทย สื่อมวลชนแขนงตางๆ ธนาคาร โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษา

ตลอดจนมูลนิธิเอกชนในประเทศไทยไดเปดรับเงินและสิ่งของบริจาคเพื่อนําไปชวยเหลือ
ผูประสบภัยในญ่ีปุนอยางแข็งขัน ซึ่งเมื่อรวมกับเงินบริจาคที่กระทรวงการตางประเทศและสถาน
เอกอัครราชทูตญ่ีปุนประจําประเทศไทยไดรับจากประชาชนทั่วไปแลวจะมีมูลคารวมกวา 880 ลาน
บาท นอกจากน้ีภาคเอกชนไทยยังรวมบริจาคอาหารสําเร็จรูป เชน ปลาทูนากระปอง ไกทอดแชแข็ง
บะหมี่สําเร็จรูป และนํ้าด่ืม อีกเปนจํานวนมาก

ในแงการตอบรับจากฝายญ่ีปุนน้ัน ในชวงแรกๆ หลังจากเกิดเหตุการณภัยพิบัติไม
นาน พบวามีปญหาอยูบางในการประสานงานเร่ืองการขอรับและสงมอบความชวยเหลือที่มี
อุปสรรคมาจากทางฝายญ่ีปุน ซึ่งผูบริหารของทางการญ่ีปุนที่รับผิดชอบเร่ืองการรับความชวยเหลือ
จากตางประเทศโดยตรงก็ยอมรับวา เน่ืองจากฝายญ่ีปุนไมมีประสบการณในการเปนผูรับความ
ชวยเหลือจากตางประเทศมากอน จึงทําใหการประสานงานเพื่อรับและจัดสงความชวยเหลือจาก
ตางประเทศไปยังบริเวณที่ไดรับผลกระทบใหไดอยางรวดเร็วและตรงกับความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ไมราบร่ืนเทาที่ควร36 ซึ่งกรณีเชนน้ีเกิดขึ้นกับความชวยเหลือจากประเทศอ่ืนๆ
เชนกัน อาทิในกรณีของจีนและเกาหลีใตซึ่งไดเสนอใหความชวยเหลือญ่ีปุนอยางรวดเร็วหลังเกิด
เหตุการณภัยพิบัติ แตก็ติดปญหาความไมพรอมและมาตรการบางอยางของรัฐบาลญ่ีปุนในการรับ
สิ่งของบรรเทาทุกขจากตางประเทศ37

ความชวยเหลือจํานวนมากจากประเทศไทยไดทําใหไทยเปนประเทศที่ใหความ
ชวยเหลือญ่ีปุนมากที่สุดประเทศหน่ึงจากจํานวนทั้งหมด 135 ประเทศ (สถานะ ณ วันที่ 12
กรกฎาคม 2554) และไดสรางความประทับใจใหกับฝายญ่ีปุนเปนอยางมาก โดยในสวนของรัฐบาล
ผูแทนระดับสูงของญ่ีปุน เชน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ ประธานสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เจาหนาที่ระดับสูงในกระทรวงการตางประเทศ ตลอดจน

36 Noguchi 2011
37 Editorial 2011: 2
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เอกอัครราชทูตญ่ีปุนประจําประเทศไทย ไดใชโอกาสในการพบปะหารือกลาวของคุณประเทศไทย
สําหรับความชวยเหลือในคร้ังน้ีอยูเสมอ โดยเอกอัครราชทูตญ่ีปุนประจําประเทศไทยไดกลาวใน
การใหสัมภาษณวา รูสึกซาบซึ้งเปนอยางมากกับความชวยเหลือจากประเทศไทยซึ่งถือไดวาเปน
ความชวยเหลือที่ดีที่สุดที่ญ่ีปุนไดรับจากประเทศสมาชิก ASEAN ความชวยเหลือที่มาจากทุกระดับ
ในสังคมไทยสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสองประเทศที่มีมายาวนานกวา 500 ปและ
เปนไปอยางแนนแฟนในทุกระดับ ตลอดจนประวัติศาสตรความรวมมือระหวางกันที่มีมายาวนาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งความชวยเหลือจากประชาชนชาวไทยซึ่งไดรวมกันบริจาคและจัดกิจกรรมการ
กุศลเพื่อรวบรวมเงินบริจาคขึ้นหลายคร้ัง38

มุมมองของฝายญ่ีปุนตอความชวยเหลือจากประเทศไทยที่กลาวขางตนนับวา
สอดคลองกับกลยุทธของไทยภายใตยุทธศาสตรการดําเนินความสัมพันธกับญ่ีปุนที่ตองการ
สงเสริมความสัมพันธในระดับประชาชน โดยการปลูกฝงทัศนคติที่ดีและความรูสึกสนิทสนม
ระหวางประชาชนทั้งสองประเทศ เพราะความชวยเหลือที่ไทยใหแกญ่ีปุนในคร้ังน้ีสะทอนใหเห็น
ถึงความสัมพันธอันแนบแนนระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศและความผูกพันที่มีตอกันมา
ยาวนานทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยความชวยเหลือของไทยไดสรางความ
ประทับใจใหแกชาวญ่ีปุนอยางมากและชวยเสริมสรางความสัมพันธระหวางสองประเทศใหแนน
แฟนยิ่งขึ้นในทุกระดับโดยเฉพาะอยางยิ่งระดับประชาชนตอประชาชน ซึ่งนอกจากผูประสบภัยที่
ไดรับสิ่งของบริจาคตางๆ โดยตรงแลว ชาวญ่ีปุนทั่วประเทศที่ไดรับทราบเร่ืองความชวยเหลือของ
ไทยจากรายงานขาวในสื่อมวลชนแขนงตางๆ ของญ่ีปุนตางก็รูสึกซาบซึ้งกับนํ้าใจจากประเทศ
ไทยยเปนอยางมากและยังตระหนักถึงความสัมพันธที่ใกลชิดและแนบแนนระหวางไทยกับญ่ีปุน
ดังจะเห็นไดจากบทความตามสื่อสิ่งพิมพและจดหมายแสดงความขอบคุณจากประชาชนชาวญ่ีปุน
จํานวนมาก39

3.3 มาตรการบูรณะฟนฟูของรัฐบาลญ่ีปุนกับโอกาสของไทย
ดังที่ไดกลาวไปแลววารายงานการศึกษาฉบับน้ีจะวิเคราะหถึงแนวทางการบูรณะฟนฟูของ

รัฐบาลญ่ีปุนตามที่ปรากฏในเอกสาร 2 ฉบับคือ (1) เอกสาร Towards Reconstruction: hope beyond
the disaster ซึ่งจัดทําโดย Reconstruction Design Council และ (2) การปรับปรุงนโยบาย New
Growth Strategy วาจะเปนโอกาสสําหรับประเทศไทยที่จะสงเสริมความรวมมือกับญ่ีปุนในดานที่
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามที่กําหนดไวในรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

38 Kojima 2011
39 บุษกร พฤกษพงศ 2554, วัชระ พรรณเชษฐ 2554, Sawai 2554, Fujitani 2554
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แหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดอยางไร ทั้งน้ีสาระสําคัญของเอกสารทั้ง 3 ฉบับไดกลาวไป
แลวในบทที่ 2 ซึ่งโอกาสเหลาน้ันนาจะมีดังตอไปน้ี

3.3.1 ดานแนวทางการพัฒนาในภาพรวม หลักการพื้นฐานของการบูรณะฟนฟู
ของรัฐบาลญ่ีปุนก็คือการใหองคกรในทองถิ่นซึ่งรวมถึงประชาชน องคกรเอกชน ภาคธุรกิจ และ
องคกรบริหารสวนทองถิ่น เปนตัวแสดงหลัก (key actors) ในการดําเนินโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคลองกับเปาประสงคของรางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ตองการใหชุมชนเปนกลไกที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเปนสังคม
สวัสดิการ ดังน้ัน จึงนาจะเปนโอกาสของไทยที่จะเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวปฏิบัติที่
ดีกับฝายญ่ีปุนในระหวางการดําเนินการตามแนวทางการบูรณะฟนฟูฯ และแผนพัฒนาฯ ของแตละ
ประเทศ

3.3.2 ดานพลังงาน ดังที่ไดกลาวไปแลววาประเด็นที่รัฐบาลญ่ีปุนถูกวิพากษวิจารณ
จากสาธารณชนทั้งในและนอกประเทศมากที่สุดในการแกไขปญหาภัยพิบัติในคร้ังน้ีก็คือ การแกไข
วิกฤติการณที่โรงไฟฟานิวเคลียรที่จังหวัด Fukushima ดังน้ัน เมื่อคํานึงถึงวาประเทศไทยก็มีแผนที่
จะสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในอนาคต จึงนาจะเปนโอกาสอันดีที่จะศึกษาบทเรียนในเร่ืองน้ีจากฝาย
ญ่ีปุน อาทิ ประเด็นความเปนอิสระขององคกรกํากับดูแลกิจการไฟฟานิวเคลียร การเปดเผยขอมูล
ขาวสารแกสาธารณชน และการแกไขปญหาในวิกฤติการณนิวเคลียร นอกจากน้ียังเปนโอกาสที่จะ
ศึกษายุทธศาสตรดานพลังงานของญ่ีปุนที่กําลังจะมีการทบทวนเกี่ยวกับโครงสรางของแหลง
พลังงานที่นํามาผลิตไฟฟาวาควรจะลดสัดสวนการพึ่งพาพลังงานจากนิวเคลียรใหนอยลงหรือไม
ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทนโดยเฉพาะอยางยิ่ง พลังงานจากธรรมชาติและ
การเก็บกักพลังงานจากธรรมชาติไวใช

3.3.3 ดานสิ่งแวดลอม เอกสาร Towards Reconstruction: hope beyond the disaster
ไดกลาวไวชัดเจนวาญ่ีปุนควรใชโอกาสน้ีที่จะกาวขึ้นเปนผูนําในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งใน
แงของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการนําขยะกลับมาใชใหม
ตลอดจนการพัฒนาปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ถูกภัยพิบัติใหกลายเปนพื้นที่ที่มีการพัฒนาอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ดังน้ัน ประเทศไทยจึงอาจใชโอกาสน้ีแสวงหาความรวมมือกับฝายญ่ีปุนในการ
แลกเปลี่ยนองคความรูในดานน้ีกับฝายญ่ีปุน เฉพาะอยางยิ่ง เร่ืองการพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งการฟนฟูสภาพแวดลอมในพื้นที่
อุตสาหกรรม เชนในนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งเปนเร่ืองที่ฝายญ่ีปุนนาจะยินดีใหความรวมมือใน
แงของเทคโนโลยีและผูเชี่ยวชาญ ดังจะเห็นไดจากกรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งญ่ีปุนไดสง
ผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการแกปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากอุตสาหกรรม
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3.3.4 ดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ รัฐบาลญ่ีปุนไดประกาศไวอยางชัดเจนวาจะ
ศึกษาบทเรียนที่ไดรับจากเหตุการณภัยพิบัติในคร้ังน้ีเพื่อหาหนทางและเตรียมการแกไขปญหาดาน
ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยผลการศึกษาที่ไดจะแบงปนใหประชาคมระหวางประเทศได
รับทราบ ดังน้ัน ประเทศไทยในฐานะที่เปนประเทศหน่ึงที่เคยประสบเหตุการณภัยพิบัติจากคลื่น
ยักษสึนามิและประสบกับภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติประเภทอ่ืนอยูเนืองๆ รวมทั้งยังมีแนวคิดที่จะ
สรางโรงไฟฟานิวเคลียรขึ้นในอนาคต จึงนาจะใชโอกาสน้ีศึกษาบทเรียนและประสบการณในการ
บริหารจัดการแกไขปญหาภัยพิบัติ อาทิแนวทางการจัดระเบียบพื้นที่ตามแนวชายฝงทะเลเพื่อ
ปองกันผลกระทบจากคลื่นยักษสึนามิ การจัดต้ังองคกรเพื่อแกไขปญหาภัยพิบัติระดับชาติ แนว
ทางการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณชนในภาวะฉุกเฉิน นอกจากน้ี ประเทศไทยยังนาจะ
สามารถมีบทบาทนํารวมกับญ่ีปุนในความรวมมือระดับภูมิภาคเพื่อแกไขและเตรียมความพรอม
สําหรับปญหาภัยพิบัติในภูมิภาค

3.3.5 ดานแรงงานและการศึกษา แมวารัฐบาลญ่ีปุนจะมีนโยบายที่จะดึงดูดธุรกิจ
ใหคงอยูในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบเพื่อสรางการจางงานในพื้นที่ แตก็มีแนวโนมวาญ่ีปุนนาจะ
ตองการแรงงานตางชาติมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงของการบูรณะฟนฟูและเมื่อคํานึงถึงวา
แรงงานตางชาติจํานวนไมนอยที่เดินทางกลับประเทศของตนเพื่อหลบเหตุการณภัยพิบัติในคร้ังน้ี
ประกอบกับไทยไดมีความรวมมือดานแรงงานกับญ่ีปุนภายใตความตกลงการคาเสรีที่เปดโอกาสให
ไทยสงแรงงานมาเปนผูฝกงานในวิสาหกิจของญ่ีปุนและสงยุวเกษตรกรของไทยมาฝกงานกับ
เกษตรกรชาวญ่ีปุน จึงนาจะเปนโอกาสของไทยที่จะสงผูฝกงานทั้งสองประเภทมาฝกงานในญ่ีปุน
ใหมากขึ้น สําหรับในแงของการศึกษาน้ัน รัฐบาลญ่ีปุนมีนโยบายชัดเจนวาตองการเพิ่มจํานวน
นักศึกษาตางชาติในญ่ีปุนใหมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะมีแรงงานมีฝมือและบุคคลากรวิชาชีพที่มี
ทักษะสูงใหมากขึ้น จึงนาจะเปนโอกาสของไทยที่จะสงนักศึกษามาเรียนตอในญ่ีปุนในสาขาที่ไทย
ตองการและยังอาจเปดโอกาสใหนักศึกษาเหลาน้ันไดทํางานในญ่ีปุนเพื่อเสริมสรางทักษะและ
เรียนรูวิธีการทํางานและเทคนิคการบริหารจัดการของญ่ีปุนเพื่อนําไปประยุกตใชกับประเทศไทยใน
อนาคตตอไป

3.3.6 ดานการคา การลงทุน ดังที่ไดกลาวไปแลววาเหตุการณภัยพิบัติในคร้ังน้ีได
ทําใหพื้นที่การเกษตรของญ่ีปุนเสียหายกวา 23,600 เฮกตาร และยังประสบปญหาดินเค็มที่ถูก
นํ้าทะเลจากคลื่นยักษสึนามิทวม รวมทั้งยังทําความเสียหายตอการทําการประมงในภาคต.อ.เฉียง
เหนือของญ่ีปุน ทําใหอุปทานของผลิตภัณฑเกษตรและสินคาอาหารลดลงรวมทั้งสงผลใหอัตราการ
เลี้ยงตัวเองดานอาหาร (food self-sufficiency) ของญ่ีปุนซึ่งเดิมมีอยูเพียงรอยละ 40 ตองลดลงไปอีก
ญ่ีปุนจึงตองพึ่งพาอาหารนําเขาจากตางประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเปนโอกาสสําหรับผูสงออกของไทย
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โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาประเภทอาหารที่จะมีโอกาสสงออกเพิ่มขึ้นไดแก ผักสด ผลไมสด อาหาร
ทะเลแชแข็ง เชน ปลา กุง ปลาหมึก อาหารกระปองเชน ปลาทูนา ไกแปรรูป อาหารแชแข็ง และ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งชนิดตางๆ สวนสินคาอุปโภคของไทยที่มีโอกาสเชน วัสดุกอสรางสําหรับ
อาคารที่พักชั่วคราวและการซอมแซมอาคารบานเรือน อุปกรณหองนํ้า  เฟอรนิเจอร  ของใชตกแตง
ภายใน ของใชในครัวเรือน เคหะสิ่งทอ รวมทั้งเสื้อผาและเคร่ืองแตงกาย40

โอกาสทางการลงทุน มีความเปนไปไดวาผลกระทบจากเหตุการณภัยพิบัติจะทํา
ใหธุรกิจญ่ีปุนเขามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น41 แมวารัฐบาลญ่ีปุนจะพยายามดําเนินมาตรการ
เพื่อปองกันมิใหเกิดการไหลออกของธุรกิจจากบริเวณภาคต.อ.เฉียงเหนือของประเทศก็ตาม แต
ปจจัยอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการขาดแคลนกระแสไฟฟาที่ยังไมมีทางออกที่ชัดเจน และเพื่อ
กระจายความเสี่ยงจากเหตุการณภัยทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตประกอบกับการแข็งตัว
ของคาเงินเยน และอัตราคาจางของแรงงานในญ่ีปุนจะเปนปจจัยผลักดันใหธุรกิจญ่ีปุนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งอุตสาหกรรมยานยนตและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมตอเน่ืองเขามา
ลงทุนมากขึ้นในประเทศไทยซึ่งเปนฐานการผลิตที่สําคัญของอุตสาหกรรมยานยนตญ่ีปุนอยูแลว
ซึ่งจากขอมูลขององคการสงเสริมการคาตางประเทศก็ปรากฏวาภายหลังจากเหตุการณภัยพิบัติ ไดมี
บริษัทญ่ีปุนติดตอสอบถามเกี่ยวกับชองทางการลงทุนและทําธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้น42 ในทาง
กลับกันก็อาจจะเปนโอกาสสําหรับภาคเอกชนไทยที่สนใจจะไปลงทุนในญ่ีปุน โดยใชประโยชน
จากการที่รัฐบาลญ่ีปุนตองการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศและสถานการณที่วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) ญ่ีปุนโดยเฉพาะบริษัทที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณภัยพิบัติกําลัง
ขาดแคลนเงินทุนที่จะใชในการเร่ิมกิจการใหม

40 สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงโตเกียว 2554
41 Kojima 2011
42 Sawai 2544 และ Fujitani 2554
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บทท่ี 4
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
ในบทที่ผานมา เราไดเห็นภาพของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในภาคต.อ.

เฉียงเหนือของญ่ีปุนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ซึ่งเปนภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและสงผลกระทบใน
วงกวางอยางที่ไมเคยปรากฏมากอนในประวัติศาสตรของญ่ีปุน เพราะเปนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นพรอมๆ
กันถึง 3 เหตุการณคือ แผนดินไหว คลื่นยักษสึนามิ และภัยพิบัติจากโรงไฟฟานิวเคลียรที่จังหวัด
Fukushima ซึ่งรัฐบาลญ่ีปุนก็ไดใชความพยายามอยางเต็มที่ในการตอบสนองตอเหตุการณดังกลาว
ทั้งการใหความชวยเหลือฉุกเฉินแกผูประสบภัย การกูภัย การกําจัดซากปรักหักพัง และการจัดหาที่
พักอาศัยชั่วคราว แตการดําเนินการก็ยังมีปญหาอุปสรรคอยูบางโดยเฉพาะอยางยิ่งการแกไขปญหา
โรงไฟฟานิวเคลียรที่จังหวัด Fukushima และการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นอยาง
โปรงใส ชัดเจน และรวดเร็ว ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ยังนําไปสูปรากฏการณที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนใน
ญ่ีปุน กลาวคือมีประเทศตางๆ กวา 130 ประเทศไดใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกญ่ีปุนเพื่อ
ชวยบรรเทาทุกขผูประสบภัย ซึ่งประเทศไทยก็เปนประเทศแรกๆ ที่ใหความชวยเหลือดังกลาว

นอกจากการดําเนินการใหความชวยเหลือและบรรเทาทุกขผูประสบภัยในระยะสั้นแลว
รัฐบาลญ่ีปุนยังไดจัดทําแนวทางการบูรณะฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบอยางยั่งยืน โดยมุงจะบูรณะ
ฟนฟูใหพื้นที่ดังกลาวกลับกลายเปนพื้นที่ที่มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีการใช
พลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐานที่
เหมาะสมและตอบสนองตอสภาพเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ และยังมีเจตนารมณที่จะแบงปน
ประสบการณ บทเรียน และแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดรับจากเหตุการณภัยพิบัติคร้ังน้ีกับประชาคมระหวาง
ประเทศอีกดวย

จากการศึกษาในบทที่ผานมา จะเห็นไดวาความชวยเหลือดานมนุษยธรรมจากประเทศไทย
ที่สงไปใหแกญ่ีปุนไดตอบสนองตอผลประโยชนแหงชาติของไทย โดยสอดคลองกับเปาประสงค
ประการหน่ึงของไทยในการดําเนินความสัมพันธกับญ่ีปุนก็คือ เพื่อสรางบรรยากาศที่เกื้อกูลตอการ
พัฒนาและความรวมมือทางเศรษฐกิจ และสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยและการพัฒนา
สิ่งแวดลอม พลังงานทดแทน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งกลยุทธประการหน่ึงของไทยที่จะชวย
ใหบรรลุถึงเปาประสงคดังกลาวก็คือ การสงเสริมความสัมพันธระดับประชาชน โดยปลูกฝง
ทัศนคติที่ดีและความรูสึกสนิทสนมระหวางประชาชนทั้งสองประเทศ
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นอกจากน้ี เมื่อมองในบริบทของความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองก็จะพบวา ความ
ชวยเหลือที่ไทยใหแกญ่ีปุนไดชวยกระชับความสัมพันธของสองประเทศใหใกลชิดขึ้นในทุกระดับ
ซึ่งความสัมพันธที่ใกลชิดยิ่งขึ้นน้ีก็ไดตอบสนองตอผลประโยชนแหงชาติของไทยในหลายดาน
กลาวคือไมเพียงแตจะเปนโอกาสใหฝายไทยย้ําถึงการเปนพันธมิตรอยางแทจริงที่แตละฝาย
สามารถถพึ่งพากันไดในยามจําเปนแลว ยังเปนโอกาสใหฝายไทยย้ําถึงความพรอมในการเปน
หุนสวนทางงเศรษฐกิจกับญ่ีปุนในดานตางๆ43 นอกจากน้ี ยังจะนําไปสูความรวมมือที่ดีในระดับพหุ
ภาคี อาทิ ความรวมมือในกรอบ ASEAN+3, East Asia Summit ตลอดจนความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาในลุมแมนํ้าโขงในกรอบ Mekong-Japan Cooperation และ ACMECS เปนตน ซึ่งสอดคลอง
กับผลประโยชนของประเทศไทยที่มีนโยบายการทูตเชิงรุกในทุกดาน บนพื้นฐานของความเปน
มิตร ผลประโยชนรวมกันอยางสรางสรรคจริงใจ และโดยสันติวิธี44

สําหรับแนวทางการบูรณะฟนฟูของญ่ีปุนในระยะยาวน้ัน ก็ไดเปดโอกาสสําหรับไทยที่จะ
สงเสริมความรวมมือกับญ่ีปุนในทางที่สอดคลองกับผลประโยชนแหงชาติของไทยตลอดจน
เปาประสงคของไทยในการดําเนินความสัมพันธกับญ่ีปุนที่ตองการสรางบรรยากาศที่เกื้อกูลตอการ
พัฒนาและความรวมมือทางเศรษฐกิจ และสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยและการพัฒนา
สิ่งแวดลอม พลังงานทดแทน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค การพัฒนา
เศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (green economy) รวมทั้งการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย โดยกระทรวงการตางประเทศไดกําหนดกลยุทธในดานตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนิน
ความสัมพันธกับญ่ีปุนในอันที่จะบรรลุเปาประสงคดังกลาวขางตน ซึ่งมีกลยุทธที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาในคร้ังน้ี คือ

(1) กลยุทธดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดลอม นวัตกรรม
การศึกษา การวิจัยและพัฒนา และความรวมมือทางวิชาการ โดยมุงสงเสริมความรวมมือทาง
วิชาการ การแลกเปลี่ยนองคความรู และการศึกษาวิจัยรวมในดานตางๆ ที่ญ่ีปุนมีความกาวหนา เพื่อ
เสริมสรางขีดความสามารถของไทย เชนพลังงานทดแทน ระบบการขนสงสาธารณะ การบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี (best practices) ของญ่ีปุนในดานตางๆ เพื่อชี้แนะ
แสวงหาโอกาสและลูทางในการไดมาซึ่งวิทยาการและเทคโนโลยีที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนา
ของไทย

ในดานพลังงาน ก็จะมุงสงเสริมการวิจัยและพัฒนาและการแลกเปลี่ยนพลังงาน
ทดแทนในสาขาที่ไทยสนใจ อาทิ การพัฒนาประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตย พลังงานเชื้อเพลิง เซลล

43 บุษกร พฤกษพงศ 2554
44 วัชระ พรรณเชษฐ 2554
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เชื้อเพลิง พลังงานชีวมวล เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานนิวเคลียร (การพัฒนาบุคลากรและการสราง
ความเขาใจแกสาธารณชน) smart grid สําหรับพลังงานไฟฟา การเก็บกับพลังงาน และการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับดานสิ่งแวดลอม ก็จะมุงเนนการถายทอดเทคโนโลยีดานการ
บริหารจัดการกับสิ่งแวดลอม

(2) กลยุทธดานการลงทุน โดยมุงสงเสริมการลงทุนจากญ่ีปุน ทั้งการลงทุนขนาด
ใหญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการลงทุนในสาขาเทคโนโลยีระดับสูง ตลอดจนการ
ลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งในแงของการลงทุนขนาดใหญของญ่ีปุนเพื่อ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการลงทุนในสาขาเทคโนโลยีระดับสูงในประเทศไทยน้ัน นาจะ
ดําเนินไปดวยดีเพราะสอดคลองกับนโยบายภายใตยุทธศาสตร New Growth Strategy ของญ่ีปุนที่
ตองการสงเสริมการลงทุนใน 2 สาขาน้ี แตในกรณีการลงทุนของ SMEs น้ัน อาจมีขอจํากัดอยูบาง
เน่ืองจากแนวทางการบูรณะฟนฟูของรัฐบาลญ่ีปุนตองการจะปองกันการโยกยายของธุรกิจและ
อุตสาหกรรม รวมทั้ง SMEs ออกจากภูมิภาค Tohoku และประเทศญ่ีปุน อยางไรก็ดีแนวโนมที่
เกิดขึ้นก็คือ ผลกระทบจากเหตุการณภัยพิบัติและปญหาการขาดแคลนกระแสไฟฟาที่ตามมา
ประกอบกับคาเงินเยนที่แข็งตัวอยางมากในปจจุบันอาจเปนปจจัยผลักดันใหอุตสาหกรรมการผลิต
ของญ่ีปุนตองยายฐานการผลิตไปยังตางประเทศ45 ขณะเดียวกันก็มีขอมูลวาในชวงเดือนมกราคม –
มิถุนายน 2554 บริษัทญ่ีปุนไดไปซื้อและควบรวมกิจการ (merger and acquisitions) บริษัทใน
ตางประเทศถึง 228 ราย เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 29 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และสูงสุดในรอบ
20 ป คิดเปนมูลคารวม 3.2 ลานลานเยน (ประมาณ 40,000 ลานดอลลาร) โดยบริษัท RECOF ซึ่ง
เปนบริษัทนายหนาดานการซื้อและควบรวมกิจการเชื่อวานาจะมีบริษัทญ่ีปุนเขาไปซื้อและควบรวม
กิจการในตางประเทศมากขึ้น เพื่อเปนชองทางการตลาดในตางประเทศในสภาวะที่ตลาด
ภายในประเทศกําลังหดตัวเน่ืองจากจํานวนประชากรที่มีแนวโนมลดลง

4.2 ขอเสนอแนะ
ถึงแมที่ผานมา ประเทศไทยไดมีความรวมมืออยางใกลชิดกับญ่ีปุนในหลายๆ ดานอยูแลวก็

ตาม แตโอกาสของความรวมมือที่จะเกิดขึ้นในบริบทการบูรณะฟนฟูของญ่ีปุนน้ัน จะเปนมิติใหม
ของความรวมมือระหวางไทยกับญ่ีปุนตอไปในอนาคต46 โดยฝายไทยจะตองมีเปาหมายในการ
พิจารณาสาขาและแนวทางของความรวมมือใหสอดคลองและเกื้อหนุนผลประโยชนแหงชาติของ
ไทย ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีมีขอเสนอแนะสําหรับการบรรลุเปาหมายดังกลาว ดังตอไปน้ี

45 http://search.japantimes.co.jp/print/nb/20110715a1.html
46 Kojima 2011
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4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) นโยบายการพัฒนาในภาพรวม ดังที่เห็นไดจากผลการศึกษาแลววา แนว

ทางการพัฒนาประเทศของไทยภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ตลอดจน
ปญหาทาทายและความเสี่ยงสําหรับประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีหลายประเด็นที่คลายคลึง
กับแนวทางการบูรณะฟนฟูของญ่ีปุน ดังน้ันประเทศไทยจึงอาจพิจารณาหาชองทางแลกเปลี่ยนองค
ความรู ปญหาอุปสรรค และแนวปฏิบัติที่ดีกับฝายญ่ีปุน เพื่อนําขอมูลและประสบการณที่ไดมาปรับ
ใชกับการดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ตอไป รวมทั้งการจัดทําโครงการพัฒนาตางๆ ที่
เปดโอกาสใหองคกรบริหาร และชุมชนตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียในทองถิ่นไดมีบทบาทต้ังแต
การกําหนดแนวทางจนถึงการนําไปปฏิบัติ

(2) นโยบายดานพลังงาน บทเรียนที่ญ่ีปุนไดรับจากเหตุการณภัยพิบัติที่โรงไฟฟา
นิวเคลียรในจังหวัด Fukushima ซึ่งสงผลใหรัฐบาลญ่ีปุนมีแนวนโยบายที่จะปรับปรุงนโยบาย
พลังงานในภาพรวม เพื่อลดอัตราการพึ่งพิงพลังงานนิวเคลียรและหันมาสงเสริมเทคโนโลยีการผลิต
พลังงานทดแทนมากขึ้น รวมทั้งปรับโครงสรางองคกรกํากับดูแลกิจการโรงไฟฟานิวเคลียรและ
ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของโรงไฟฟานิวเคลียร นาจะเปนขอมูลที่ดีสําหรับประเทศไทยที่
จะนํามาเปรียบเทียบกับประสบการณของประเทศอ่ืนๆ เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
พลังงานของประเทศในอนาคต

(3) นโยบายดานการจัดการภัยพิบัติ รัฐบาลญ่ีปุนมีแนวนโยบายชัดเจนที่จะทําการ
ปรับปรุงนโยบายดานการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยขอมูลจากการศึกษาวิจัยและประสบการณที่ได
จากเหตุการณภัยพิบัติที่ผานมา ซึ่งรัฐบาลญ่ีปุนพรอมจะแบงปนขอมูลดังกลาวกับประชาคมระหวาง
ประเทศ ดังน้ันจึงนาจะเปนโอกาสที่ดีสําหรับประเทศไทยที่จะมีชองทางเขาถึงขอมูลดังกลาว
ตลอดจนเขาไปมีสวนรวมในการศึกษาวิจัยและมีบทบาทรวมกับญ่ีปุนในดานการจัดการภัยพิบัติใน
ภูมิภาค

(4) นโยบายดานการศึกษาและแรงงาน ประเทศไทยควรพิจารณากําหนดสาขาวิชา
ที่ประสงคจะสงนักเรียน/นักศึกษาไปศึกษาในญ่ีปุนโดยคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศของไทย
และใชโอกาสที่ญ่ีปุนมีนโยบายที่จะเพิ่มจํานวนนักเรียน/นักศึกษาตางชาติในญ่ีปุนใหมากขึ้น ในแง
ของแรงงาน ประเทศไทยควรจัดทํายุทธศาสตรแรงงานของไทยในอนาคตโดยอาศัยประสบการณ
และบทเรียนของญ่ีปุนโดยคํานึงถึงแนวโนมปญหาดานแรงงานในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการเขาสู
การเปนสังคมผูสูงอายุ และการขาดแคลนแรงงานมีฝมือ



34

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
(1) แมวาที่ผานมา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจะ

มีความรวมมือกับหนวยงานดานการวางแผนภายใตสํานักงานคณะรัฐมนตรีของญ่ีปุน โดยมีการสง
ผูเชี่ยวชาญชาวญ่ีปุนมาเปนที่ปรึกษาดานการวางแผนพัฒนาในประเทศไทยรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลการศึกษาวิจัยกันอยูแลว แตก็ยังอาจพิจารณาแสวงหาความรวมมือเพิ่มเติมกับหนวยงานที่จะ
ทําหนาที่เกี่ยวของกับการบูรณะฟนฟูโดยตรง อาทิ Headquarters for Reconstruction เพื่อเปนการ
ตอยอดจากความรวมมือที่มีอยูแลว รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณในระหวางการ
ดําเนินการตามแผนบูรณะฟนฟูของญ่ีปุนและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ของไทย

(2) แนวทางการบูรณะฟนฟูของรัฐบาลญ่ีปุน ณ ขณะที่ทําการศึกษายังเปนพียง
แนวคิดและขอเสนอของ Reconstruction Design Council ซึ่งรัฐบาลญ่ีปุนยังจําเปนตองกําหนด
มาตรการและนโยบายเพิ่มเติมเพื่อนําไปสูการดําเนินการบูรณะฟนฟูอยางเปนรูปธรรม ดังน้ัน
หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยจึงควรติดตามพัฒนาการของการปรับเปลี่ยนนโยบายในดานตางๆ
ของญ่ีปุนอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายดานพลังงานและสิ่งแวดลอม การจัดการภัยพิบัติ
รวมทั้งนโยบายดานเศรษฐกิจอ่ืนๆ เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเขาไปมีบทบาทและรวมมือกับฝาย
ญ่ีปุนในทางที่จะนําไปสูการแลกเปลี่ยนองคความรูและการศึกษาวิจัยรวมกัน การแบงปนแนว
ปฏิบัติที่ดี การถายทอดเทคโนโลยีที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาของไทย ตลอดจนแสวงหา
ชองทางที่จะรวมมือกับฝายญ่ีปุนในการมีบทบาทนําในภูมิภาคในประเด็นที่เปนผลประโยชน
รวมกัน เชน การจัดการภัยพิบัติ เปนตน

(3) ฝายไทยควรพิจารณาอยางจริงจังตอขอเสนอแนะของเอกอัครราชทูต ณ
กรุงโตเกียว (นายวีระศักด์ิ ฟูตระกูล) ที่วาหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย เชน กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ควรหารือ
กับฝายที่เกี่ยวของของญ่ีปุน อาทิ หอการคาญ่ีปุน องคการสงเสริมการคาตางประเทศของญ่ีปุน
(JETRO) และสํานักงานความรวมมือระหวางประเทศของญ่ีปุน (JICA) เกี่ยวกับความตองการดาน
แรงงานในอนาคตของธุรกิจญ่ีปุนในประเทศไทย ทั้งในแงปริมาณและทักษะแรงงานที่ตองการ เพื่อ
จะนําไปสูความรวมมือในการจัดหลักสูตรในสถาบันการศึกษาดานอาชีวะและเทคนิค รวมทั้งการ
พัฒนาฝมือแรงงานไทยใหสอดคลองกับแนวโนมการขยายตัวของการลงทุนของญ่ีปุนในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิต เชน ยานยนตและอิเลคทรอนิกส47

(4) หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยควรพิจารณาหาทางใชประโยชนจากแนว
ทางการพัฒนาแรงงานของญ่ีปุนภายใตแผนการบูรณะฟนฟูและโครงการความรวมมือดาน

47 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 2554
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แรงงาน48ภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ญ่ีปุน (Japan-Thailand Economic Partnership
Agreement) ใหมากขึ้น โดยมุงเนนในสาขาที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศและแนวโนม
ของอุตสาหกรรมการผลิตของไทยในอนาคต

48 โครงการความรวมมือดังกลาวเปดโอกาสใหไทยสงแรงงานไปทํางานกับวิสาหกิจญี่ปุนในฐานะผูฝกงานเปน
เวลา 2-3 ป
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