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1. บทน า  

เอกสารฉบับนี้เป็นตัวอย่างการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของเมืองในประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย

ประเด็นส้าคัญ ดังนี้ (1) ภาคเศรษฐกิจ (2) ภาคสังคม และ (3) ภาคสิ่งแวดล้อม จากตัวอย่าง

ดังกล่าว เทศบาลในประเทศไทยสามารถใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงส้าหรับการพัฒนาเมืองภายใต้ความ

ริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน 

2. ภาคเศรษฐกิจ 

2.1 พื้นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ว (KANAZAWA AIR) 

ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวมักใช้แผนที่และข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการเดินทางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 

การคมนาคม ที่พักอาศัย แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และอื่นๆ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ในประเทศญี่ปุ่น มักประสบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูล เนื่องจากส่วนใหญ่ข้อมูลได้จัดท้ามาส้าหรับ

คนญี่ปุ่นเท่านั้น  

จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจ้านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เทศบาลได้แก้ไขปัญหานี้โดย

ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Free WIFI) เพื่อให้ข้อมูลที่จ้าเป็นต่อนักท่องเที่ยวใน

หลายภาษา นอกจากนี้ยังเป็นการเตือนภัยส้าหรับเหตุฉุกเฉิน เช่น การเกิดแผ่นดินไหว อีกด้วย 

เมืองคานาซาว่า ได้เริ่มท้าโครงการในปี พ.ศ. 2554 หลังจากเปิดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

แบบไร้สายเป็นเวลา 1 ปี ได้เพิ่มพื้นที่ให้บริการมากกว่า 1000 จุด อย่างไรก็ตาม เมืองคานาซาว่า

ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียง 10 จุดเท่านั้น ในส่วนของพื้นที่

ให้บริการอื่นๆ ได้ด้าเนินการโดยบริษัทเอกชน โดยมีค่าใช้จ่าย ในกรณีของเมืองเกียวโต (เมืองหลวง

เก่าของญี่ปุ่น) ได้เปิดให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในทุกพื้นที่ จากกรณีของสอง

เมืองนี้ ได้มีความแตกต่างกันทางด้านรายจ่ายของเทศบาล เห็นได้ว่า เมืองคานาซาว่ามีรายจ่าย

เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
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รายการอ้างอิง: http://www4.city.kanazawa.lg.jp/11010/wifi/index_2.html  

นอกจากนี้ เมืองคานาซาว่าได้จัดการประกวดแอพลิเคชั่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทุกปี เพื่อเพิ่ม

และสร้างความดึงดูดและความน่าสนใจของข้อมูลในการให้บริการ ถือเป็นการเพิ่มทักษะและ

เสริมสร้างความรู้ต่างๆ ให้แก่บริษัทที่ให้บริการ 

เมืองคานาซาว่ามีหน้าที่หลักในการประสานงานโครงการ และแจ้งพื้นที่ให้บริการต่อ

บริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ 

ปัจจุบัน บริษัทเอกชนได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยวจากสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายในจุดการให้บริการต่างๆ โดยเทศบาลหรือสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว

สามารถน้าข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการของตนเองได้  

 

 

 

 

พ้ืนที่กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายในเมืองคานาซาว่า  
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2.2 องคก์ารบริหารจดัการเมือง (TMO) เมืองโอซุ 

 องค์การบริหารจัดการเมือง (Town Management Organization: TMO) ได้ก่อตั้งขึ้นจาก

การลงทุนร่วมกันระหว่างภาคเอกชนในท้องถิ่น (50%) และเทศบาล (50%) เพื่อฟื้นฟูย่านใจ

กลางเมือง ในปีพ.ศ. 2545 

 องค์การบริหารจัดการเมือง ได้ด้าเนินการและจัดการร้านค้าริมถนนเพื่อส่งเสริมท่องเที่ยว 

และจ้าหน่ายสินค้าท้องถิ่น 

 เมืองโอซุมีประชากรทั้งหมด 39,500 คน 

ในช่วงเริ่มต้นขององค์การบริหารจัดการเมือง มีผู้จัดการและเยาวชนเพียง 3 คน ที่ส้าเร็จ

การศึกษาจากระดับมัธยมตอนปลาย ท้าให้ไม่มีใครให้การยอมรับ จนสามารถท้าก้าไรให้กับองค์การ

บริหารจัดการเมืองได้ภายใน 5 ปีถัดมา 

ผู้จัดการได้ขอให้สมาชิกเยาวชนส่งข้อความผ่านการโพสต์บล็อกบนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้มากขึ้น จากนั้นได้เร่ิมจ้าหน่ายอาหารและขนมท้องถิ่นผ่าน

ทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงท้าให้สามารถเพิ่มยอดขายขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และประสบความส้าเร็จในการ

ได้รับผลก้าไรตั้งแต่ปีแรก 

ผู้จัดการตระหนักถึงการเพิ่มจ้านวนนักท่องเที่ยวว่าเป็นสิ่งส้าคัญในการฟื้นฟูพื้นที่ใจกลาง

เมือง ในช่วงที่ผ่านมาพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่เมืองตามแผนการ

ท่องเที่ยวของบริษัทท่องเที่ยวในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวจะอยู่ที่นั่นเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น ด้วยเหตุ

นี้ ผู้จัดการจึงตัดสินใจพัฒนาแผนการท่องเที่ยวในตัวเมืองร่วมกับร้านค้าและชุมชนซ่ึงเป็นผู้ที่ได้

ก้าไรจากการขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตและยินดีที่จะให้ความร่วมมือ อีกทั้ง ผู้จัดการได้ส่ง

สมาชิกเยาวชนศึกษาเกี่ยวกับการด้าเนินการด้านการท่องเที่ยว โดยสมาชิกเยาวชนนั้นได้ผ่านการ

ทดสอบระดับชาติด้านการท่องเที่ยว จากนั้นองค์การบริหารจัดการเมือง (TMO) ได้กลายเป็น

ตัวแทนการท่องเที่ยวและขายแผนงานให้กับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว เช่น บริษัทสายการบิน 

และบริษัทรถไฟ เป็นต้น นอกจากนี้ ตัวแทนการท่องเที่ยวในเขตปริมณฑลได้ยอมรับแผนงานจาก
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องค์การบริหารจัดการเมืองนี้ด้วยเช่นกัน หลังจากการด้าเนินการดังกล่าว ท้าให้จ้านวนนักท่องเที่ยว

ได้เพิ่มขึ้นสามเท่า และการจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า 

ตัวอยา่งแผนการท่องเท่ียว: 

- การสร้างประสบการณ์โดยการผลิตถ่าน 

- การพักผ่อนในสวนอ้อย 

- การท่องเท่ียวริมแม่น้้าฮจิิ และชมวิวใจกลางเมือง 

- การท้าขนมชิกุเระ (ขนมท้องถิ่น)  

 
 

รายการอ้างอิง: http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/kankou/1210.html 

ร้านค้าริมถนน 

แม่น้ าฮิจิ 

http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/kankou/1210.html
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2.3  บ้านแบบดั้งเดมิและการพัฒนาอุตสาหกรรม เมืองคานายามา่ 

เมืองคานายาม่าตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น มีความโด่งดังในเรื่องของต้นซีดาร์ ซ่ึง

เป็นไม้ทีน่้ามาใช้ในการก่อสร้างบ้าน โดยต้นซีดาร์สามารถเติบโตสูงสุดไดป้ระมาณ 60 เมตร  

บ้านแบบดั้งเดิมในเมืองนี้ มักสร้างขึ้นจากต้นซีดาร์ ช่างไม้ และโรงเลื่อยในท้องถิ่น ถือเป็นหนึ่งใน

อุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมของเมือง 

อย่างไรก็ตามได้มีการสร้างบ้านส้าเร็จรูป (Pre-fabricated) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงน้าไปสู่การ

ลดลงของอุตสาหกรรมช่างไม้ และโรงเล่ือยของเมือง เนื่องจากบ้านส้าเร็จรูปเหล่านี้ไม่ได้สร้างขึ้นใน

พื้นที่เมือง  

ด้วยเหตุนี้ เทศบาลจึงให้เงินอุดหนุนแก่ประชาชนผู้สร้างหรือปรับปรุงบ้านตามแนวทางบ้าน

แบบดั้งเดิม เพื่อรักษาอุตสาหกรรมของเมืองไว้ อีกทั้งเทศบาลได้ส่งเสริมการใช้ไม้ท้องถิ่นโดยการ

ปรับปรุงสะพานจากเหล็กเป็นไม้ พัฒนาทางเดินด้วยไม้ ส่งเสริมการใช้พลังงานชีวภาพ และอื่นๆ  

จากการพัฒนาดังกล่าวได้มีการสร้างบ้านแบบดั้งเดิมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีนักท่องเท่ียวเพิ่ม

มากขึ้นจนกลายเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นการสร้างโอกาสในการท้างานของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
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รายการอ้างอิง: www.reinet.or.jp/pdf/chihosousei/report/No04-2015Mar.pdf 
http://town.kaneyama.yamagata/jp/sanyo/keikan100/  

ทางเดินไม้ สะพานไม้ 

เช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 
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2.4 ร้านค้าริมแม่น้ าชินเมจ ิเมืองโทคุชิมะ 

แม่น้้าชินเมจิ ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโทคุชิมะ ซ่ึงประสบกับการลดลงของกิจกรรมเชิงพาณิชย์

ในเมือง ท้าให้สูญเสียความส้าคัญทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง หลังจากพ.ศ. 2500 ได้มีโครงการ

ปรับปรุงทัศนียภาพริมแม่น้า้ชินเมจิ และไดเ้ปิดสวนสาธารณะริมแม่น้้าในป ีพ.ศ. 2532 เพื่อส่งเสริม

เศรษฐกิจในพื้นที่  

ต่อมาปีพ.ศ. 2539 สมาคมร้านค้าริมทางเดิน 10 แห่ง ได้ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่จอดรถของ

จังหวัดเป็นพื้นที่ค้าขายตามทางเดินริมแม่น้้า โดยมีความยาว 287 เมตรและกวา้ง 6-7 เมตร 

ในปพี.ศ. 2541 ได้ตั้งร้านค้าใต้ร่มริมแม่น้้า 50 ร้านและเชิญชวนร้านค้าท้องถิ่นเปิดร้านค้าโดย

มีค่าใชจ้่าย 3,000 เยนต่อวัน และเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดเท่านั้น จากการ

ด้าเนินการดังกล่าวได้มีร้านค้ามากมายสนใจเช่าพื้นที่ ร้านค้าริมแม่น้า้นี้สามารถดึงดูดลูกค้าได้เป็น

จ้านวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเร่ิมต้นและหลังจากการน้าแผนงานไปปรับใช้ในโรงเรียนในรูปแบบ

ของพื้นที่การศึกษา ซ่ึงนักเรียนสามารถเปิดร้านค้าของตนเองได ้ 

สินค้าที่น้ามาขายมีความหลากหลาย เช่น สินค้าแฟชั่น สินค้าเบ็ดเตล็ด ร้านอาหาร ดูดวง ฯลฯ 

นอกจากนี้ยังมีรา้นค้าในอาคารเปิดใหม่ประมาณ 20-30 ราย ในพื้นที่พืน้ที่เชิงพาณิชย์

ใกล้เคียง โดยใช้ประสบการณ์จากการขายสินค้าในพื้นที่นี้ ถอืว่าการเปิดร้านค้าริมแม่น้้าเป็นเสมือน

ตัวกระตุ้นการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่  

รายการอ้างอิง: http://rurubu.jp/andmore/spot/80035488 
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2.5 การปรับปรุงเมืองโดยประชาชน เมืองมูราคาม ิ

เมืองมูราคามิ มีประชากรประมาณ 28,000 คน เป็นศูนย์กลางภูมิภาค แต่ประสบปัญหาการ

ถดถอยของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและภูมิทัศน์ดั่งเดิมในใจกลางเมือง  

ในปีพ.ศ. 2549 ผู้ประกอบการรายหนึ่งได้เริ่มฟื้นฟูเมืองโดยปรับปรุงบ้านแบบดั้งเดิมภายใต้ 

“โครงการบูรณะบ้านแบบดั้งเดิม” 

มเีป้าหมายในการรวบรวมเงินจากประชาชน 100 ล้านเยน ภายใน 10 ปี โดยการเก็บเงินจาก

ค่าสมาชิกและเงินสมทบ 10 ล้านเยนต่อปี  

จากนั้นได้ให้เงินสนับสนุน 0.8 ล้านเยน (น้อยกว่าต้นทุนโครงการ) แก่ผู้ที่ปรับปรุงบ้านใน

เมืองให้เป็นแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวโครงการ "Black Wall Project" เพื่อทาสีก้าแพงกั้น

และสร้างอิฐกั้นด้วยไม้ เพื่อสร้างภูมิทัศน์ในรูปแบบเดียวกันตามแนวบ้านแบบดั้งเดิม โดยผู้เข้าร่วม

โครงการต้องจ่ายเงิน 1,000 เยน ส้าหรับแผ่นไม้และก้าแพงแบบดั้งเดิม  

ปัจจุบันมีการปรับปรุงบ้านทั้งหมด 30 หลัง ในเมืองตามรูปแบบดั้งเดิมและปรับปรุงแนว

ก้าแพงยาวถึง 150 เมตร โดยสมาชิกของกองทุนนี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีร้านค้าเอกชน

ประมาณ 4500 ราย และวิสาหกิจประมาณ 60 ราย เข้าร่วมในกองทุน  

 

รายการอ้างอิง: http://gurutabi.gnavi.co.jp/a/a_253/ 
http://www.mmsp.info/jigyo-naiyou.htm                                     

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

ปรับปรุง 
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2.6 เมืองแห่งการจัดอันดับอาหาร เมืองโอนัน 

เมืองโอนัน มีประชากรประมาณ 11 ,500 คน ตั้งอยู่ ในพื้นที่ล้อมรอบภูเขาและมีภาค

เกษตรกรรม เป็นอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อรับมือกับการลดลงของจ้านวนประชากรและ

การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ เมืองโอนันได้มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารภายใต้โครงการ "Aiming a 

Rank Gourmet Town" เนื่องจากมีอาหารที่หลากหลายและมีวิธีการปรุงอาหารแบบดั้งเดิม จาก

การจัดอันดับร้านอาหารในพื้นที่ชนบทโดย Michelin Guide เทศบาลได้สร้างร้านอาหารอิตาเลียน

ขึ้น โดยใช้วัตถุดิบในภูมิภาคกว่าร้อยละ 95 จากวัตถุดิบที่มีคุณภาพและวิธีการปรุงอาหารแบบ

ดั้งเดิมนั้น ท้าให้ร้านอาหารนี้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ในระยะเวลาต่อมาเทศบาลได้พัฒนา

ศักยภาพของพ่อครัวภายใต้โครงการ “Cultivating Chef Program” เพื่อให้พ่อครัวได้เรียนรู้วิธีการ

ปรุงอาหารและเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรมในพื้นที่เป็นเวลา 3 ปี หลังด้าเนินโครงการได้ 5 ปี มีพ่อครัว

จ้านวน 43 คน เปิดร้านอาหารและธุรกิจทางการเกษตรในเมือง และมีผู้สนใจย้ายเข้ามาในพื้นที่เพื่อ

เข้าร่วมโครงการจ้านวน 240 คน  

 

 

ทัศนียภาพของเมืองโอนัน 
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นอกจากนี้ เทศบาลได้เปิดโรงเรียนสอนท้าอาหารเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมการปรุงอาหารแบบ

ดั้งเดิมสู่เด็กและเยาวชน โดยทางโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอน 3 โปรแกรม ดังนี้  

(1) หลักสูตร 1 ป ี

- หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ 

- หลักสูตรการเข้าครัวส้าหรับเด็ก 

- หลักสูตรอาหารธรรมชาต ิ

(2) การบรรยาย (หนึ่งครั้ง) 

- อาหารดั้งเดิมของภูมิภาค 

- การบรรยายโดยแขกรับเชิญพิเศษ 

(3) หลักสูตรการท้าเมน ู

- การตอบรับค้าขอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายการอ้างอิง: http://si-ajikura.com/ , http://ohnan.com/ 

 

http://ohnan.com/
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2.7 จาก “ศิลปินในที่พักอาศัย” สู่ “การท างานในที่พักอาศัย” เมืองคามยิามะ 

เมืองคามิยามะ ตั้งอยู่บนภูเขา มีความสูงเหนือระดับน้้าทะเลประมาณ 300-500 เมตร มี

ประชากรประมาณ 5,300 คน ในปี พ.ศ. 2559 เมืองคามิยามะประสบกับการลดลงของจ้านวน

ประชากรและการเพิ่มขึ้นของผู้สูงวัย (ในปีพ.ศ. 2559 มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปร้อยละ 49.5) 

จากแนวโน้มดังกล่าวท้าให้เมืองไดริ้เร่ิมแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ของตน 

 

โครงการแรก คือ Kamiyama Artist in Residence (KAIR) Program ซ่ึงเริ่มต้นขึ้นโดย

อาสาสมัครในปีพ.ศ. 2542 โดยเชิญศิลปินเพื่อร่วมท้างานในชุมชนเอื้ออ้านวยและช่วยเหลือกัน ในปี

พ.ศ. 2547 กลุ่มอาสาสมัครนี้ได้พัฒนาเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ชื่อ Green Valley เพื่อ

ขยายขอบเขตกิจกรรมต่างๆ โดยศิลปินจะส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลในภูมิภาค อีกทั้งเพื่อปรับปรุง

สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย เพื่อส่งเสริมการย้ายถิ่นฐาน และเพื่อส่งเสริมการตั้งส้านักงาน

ดาวเทียมและธุรกิจในพื้นที่ โดยโครงการศิลปินในที่พักอาศัยนี้ได้ประสบความส้าเร็จเป็นอย่างสูง 

อย่างไรก็ตามเทศบาลได้ตระหนักถึงข้อจ้ากัดจากการเพิ่มขึ้นของจ้านวนศิลปิน เนื่องจากมีศิลปิน

สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล “Live in KAMIYAMA” ในปี พ.ศ. 2551 เป็น

จ้านวนมาก ท้าให้เทศบาลได้มีแนวคิดเพื่อเปลี่ยน “ศิลปินในที่พักอาศัย” สู่ “การท้างานในที่พัก

อาศัย”  

 บริษัทเกี่ยวกับการให้บริการทางคอมพิวเตอร์ฝูงชน เป็นส้านักงานแรกที่เข้ามาก่อตั้งในพื้นที่ 

ภูมิทัศน์เมืองคามิยามะ 
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มีพนักงานทั้งหมด 70 คน สาเหตุที่ได้ย้ายเข้ามาก่อตั้งบริษัทในพื้นที่นี้คือ ภายในเมืองมีการ

จัดเตรียมเครือข่ายใยแก้วน้าแสงไว้แล้ว อีกทั้งค่าเช่าส้านักงานและค่าครองชีพมีราคาต่้า และพื้นที่มี

ธรรมชาติที่สวยงามและมีชุมชนที่น่าประทับใจ 

โดยทั่วไปบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมักต้องการเครือข่ายการสื่อสารความเร็วสูง 

หากเง่ือนไขนี้เป็นที่พอใจบริษัทนั้นจะสามารถด้าเนินธุรกิจได้ในทุกพื้นที่ จึงท้าให้ส้านักงาน

ดาวเทียมมีจ้านวนเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน เมืองได้คัดเลือกบริษัทที่จะเข้ามาก่อตั้งใน

พื้นที่ โดยการพิจารณาจากความสามัคคีและความยั่งยืนในสังคม  

 
รายการอ้างอิง: http://www.ashita-lab.jp/special/637/ 

http://motorashi.com/feature-tokushima-cominami/21150806 
 

 

ส านักงานดาวเทียม 

ส านักงานดาวเทียมโดยการปรับปรุงบ้านท่ีว่าง 

กิจกรรมของศิลปินในที่พักอาศยั 

http://motorashi.com/feature-tokushima-cominami/21150806
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2.8 ฟาร์มสีเขยีว เมืองคาโกะชิมะ 

เมืองคาโกะชิมะ ตั้งอยู่บนเกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่น มีประชากรประมาณ 600,000 คน โดย

มีพื้นที่ชนบทที่อุดมไปด้วยสินค้าทางการเกษตร ในปี พ.ศ. 2555 เทศบาลได้จัดท้า "แผนส่งเสริม

การท่องเที่ยวสีเขียว" และได้เปิดบริษัทสีเขียวขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของแผนนี้ คือ การส่งเสริมการ

แลกเปลี่ยนระหว่างพื้นที่ชนบทและพื้นที่เมือง ผ่านการท่องเท่ียวเพื่อกระจายความเจริญไปยังพื้นที่

ชนบท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนชุมชน พ้ืนที่เข้า
ค่าย 

เล้าหมู 
ห้องเรียน
ธรรมชาติ 

ตลาดเกษตรกรรม 

บริษัทส าหรับการผลิต ร้านอาหาร 
บริษัทเพ่ือแลกเปลี่ยน

ประสบการณ ์

บ้านส าหรับ
แลกเปลีย่น 
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บริษัทสีเขียวเร่ิมก่อตั้งในปีเดียวกันกับการได้รับเป็นเมืองการท่องเท่ียวสีเขียว โดยพัฒนาพื้นที่

ขนาด 41.3 เฮกตาร์ ประกอบด้วย พื้นที่เข้าค่าย ร้านอาหารท้องถิ่น ตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น 

รวมถึงบริษัทการผลิตและสวนของชุมชน 

 

จ านวนนักท่องเที่ยว 

2555 2556 2557 2558 

90,500 คน 209,100 คน 192,700 คน 193,000 คน 

 

รายการอ้างอิง: http://kankonogyo-park.jp/ 

 

 

 

 

http://kankonogyo-park.jp/
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3. ภาคสังคม 

3.1  การดูแลชุมชนวัยเกษียณ “แชร์คานาซาว่า” เมืองคานาซาว่า 

องค์กรสวัสดิการสังคม “Bussien” (Buda’s Children Society) ได้พัฒนาและจัดการ CRC 

ในรูปแบบใหม่ โดยแนวคิดของ CRC ไม่เพียงแต่จัดหาพื้นที่ส้าหรับผู้สูงวัยแต่ยังจัดหาพื้นที่ให้ผู้

พิการ และเยาวชน เช่น นักเรียน อีกทั้งให้บริการด้านการดูแล ประกอบกับสร้างโอกาสในการ

ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุเพื่อสร้างชุมชนใหม่  

ขนาดพื้นที:่ 3.7 เฮกตาร ์

งบประมาณการก่อสร้าง: ประมาณ 1.7 พันล้านเยน  

เงินอุดหนุนของรัฐบาล: 450 ล้านเยน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รายการอ้างอิง: http://share-knazwa.com/index.html 

http://www.nexttep-k.com/2017/05/05/4452 

ท่ีพักส าหรับนักเรียน 
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเด็ก 

 

ร้านบริการนวด 

Grou บ่อน้ าพุร้อน  
ร้านอาหาร 
ศูนย์บริการดูแล 

บ้านพัก 

ร้านค้า 

ท่ีพักส าหรับผู้สูงอาย ุ

 

ไร่นา 
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3.2 ศูนย์ผู้สูงวัย 

ภาพรวมศูนย์ผู้สูงวัย  

ศูนย์ผู้สูงวัยมีเป้าหมายให้ผู้สูงวัยได้เข้าใจและรู้สึกถึงคุณค่าชีวิตของตนเอง ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 

2518 ในกรุงโตเกียวเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงวัยอย่างเหมาะสม แนวคิดนี้ได้ถูกแพร่กระจายไปยัง

จังหวัดและเมืองอื่นมากมาย จากนั้นรัฐบาลจึงได้เริ่มสนับสนุนทางด้านกฎหมายและทางการเงิน 

โดยศูนย์ผู้สูงวัยนี้เป็นองค์กรมหาชน ที่ค้านึงถึงผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ผ่านการสนับสนุนทางการ

สื่อสารโดยจังหวัดและเมือง  

 

จ้านวนศูนย ์ สมาชิกที่ลงทะเบียน 
ชาย หญิง รวม 

1,314 483,470 237,478 720,948 

 

ผู้สูงวัยที่ต้องการท้างานโดยใช้ทักษะและความรู้ความสามารถของตนเอง สามารถเดินทางไป

ที่ศูนย์เพื่อลงทะเบียนตามประเภทงานที่ตนเองต้องการ จากนั้นทางศูนย์จะจัดหางานให้แก่ผู้ที่

ลงทะเบียนตามค้าร้องขอของบุคคลนั้นๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

จ านวนผู้เข้าร่วมของประเทศญี่ปุน่ในปี พ.ศ. 2558 

ลูกค้า 

บุคคล 

บ้านเรือน 

บริษัท 

ฯลฯ 

 

ศูนย์ 
 

ผู้สูงอาย ุ

ลงทะเบียน 

ค่าตอบแทน 

ค าสั่งงาน 

เงินเดือน 
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ประเภทของงาน 

ประเภทของงานจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามรายการที่จัดเตรียมไว้ อย่างไรก็ตาม 

ค่าตอบแทนจากการท้างานจะแตกต่างจากราคาในตลาดทั่วไป เนื่องจากศักยภาพของการท้างาน

ของผู้สูงวัย และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเมือง   

- ตัวอย่างของงาน 

คุณคร ูล่าม ผู้ช่วยในเร่ืองของการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ช่างไม้ คนสวน ช่างทาสี ช่างตัด

เย็บเส้ือผ้า งานในส้านักงาน งานบัญชี งานส้ารวจ งานซ่อมบ้ารุง การจัดการที่จอดรถ พนักงานขาย 

ผู้ดูแลร้านค้า พนักงานจัดส่งและจัดเก็บ พนักงานท้าความสะอาดบ้าน ผู้ช่วยทางการเกษตร งาน

บ้าน งานดูแลผู้สูงวัย งานดูแลเด็ก ฯลฯ 

รายการอ้างอิง: http://www.zcip.or.jp/ 
http://www.chofu-sc.or.jp/# 

 
 

ความเมตตา 

ความอ่อนโยน 

ความเชื่อมั่น 

http://www.chofu-sc.or.jp/
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3.3 แผนงานการใชป้ระโยชน์บ้านของผู้สูงวัย 

แผนงานที่ 1: การจ านองแบบย้อนกลบั 

การจ้านองแบบย้อนกลับ เป็นทางเลือกของสินเชื่อเพื่อรักษาทรัพย์สินและอยู่อาศัยส้าหรับ

ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีรายได้เสมือนกับเงินบ้านาญ กล่าวคือ เจ้าของบ้านสามารถจ้านองไว้ได้ โดยการ

จ้านองแบบย้อนกลับ ทรัพย์สินนั้นจะยังคงให้ประโยชน์ต่อเจ้าของแม้ว่าเจ้าของบ้านเสียชีวิตลง ในปี

พ.ศ. 2524 แผนงานนี้น้าเสนอต่อเทศบาลต่างๆ เช่น เมืองมุซาชิโนะ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้กู้ยืมเงินมี

ความเสี่ยงสูง หากผู้กู้ยืมมีชีวิตที่ยืนยาวหรือคุณค่าของทรัพย์สินตกลง จึงท้าให้แผนงานนี้ไม่ได้รับ

ความนิยมมากนัก ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์บางแห่งได้ให้บริการโดยจ้ากัดเงินกู้ภายในร้อยละ 50-70 

ของราคาทรัพย์สินในปัจจุบัน แม้ว่าผู้สูงวัยจะสูญเสียทรัพย์สินหลังจากที่ตนเสียชีวิต แต่พวกเขา

สามารถอาศัยในบ้านของตนและมีรายได้จนกว่าจะเสียชีวิต  

แผนงานที่ 2: แผนงานการย้ายไปสูบ่้านใหม่ 

เทศบาลและองค์กรมหาชนหลายแห่ง

ได้จัดเตรียมและระบุแผนงานนี้ไว้ในแผนของ

ตน โดยผู้สูงวัยที่เป็นเจ้าของบ้านจะสามารถ

ให้เช่าบ้านได้ตามความต้องการและตาม

เง่ือนไขค่าเช่าบ้านได้  หากผู้ เช่ ามีความ

ประสงค์เช่าบ้านในระยะยาว สัญญานั้นจะ

หมดลงเมื่อเจ้าของบ้านเสียชีวิต เนื่องจาก

บ้านเช่านั้นจะถูกส่งกลับให้แก่ผู้ช่วยเหลือของเจ้าของ  

ส่วนใหญ่ผู้สุงอายุที่เป็นเจ้าของบ้านจะย้ายออกไปยังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อได้รับการดูแลที่

เหมาะสม โดยค่าใช้จ่ายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมักมาจากรายได้จากการปล่อยบ้านเช่า ในบางกรณี 

องค์กรมหาชนจะปรับปรุงบ้านเหล่านั้นตามความต้องการของเด็กรุ่นใหม่ 

รายการอ้างอิง: https://p-kaigo.jp/guide/reversemortgage/ 
https://www.jt-i.jp/lease/ 

https://www.jt-i.jp/lease/
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3.4 ศูนย์ช่วยเหลือในระดบัภมูิภาค 

ตามพระราชบัญญัติการดูแลและประกันภัย ทุกเทศบาลควรจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือในระดับ

ภูมิภาคอย่างน้อย 1 แห่ง ในปีพ.ศ. 2555 ประเทศญี่ปุ่นมีศูนย์ช่วยเหลือในระดับภูมิภาค 7,072 

แห่ง โดยศูนย์ศูนย์ช่วยเหลือในระดับภูมิภาค 1 แห่ง สามารถดูแลผู้สูงวัยได้ประมาณ 17,000 คน  

ศูนย์ช่วยเหลือในระดับภูมิภาคจะให้บริการและดูแลผู้สูงวัยตามความเหมาะสม ผ่านการ

ตรวจสอบการดูแลเฉพาะ โดยมีแนวคิดพื้นฐาน คือ การบูรณาการทุกมุมมองในชีวิตของผู้สูงวัย 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริการภายใน 30 นาท ี

การแพทย์ การช่วยเหลือชีวิต 

การดูแล 

ผู้สูงวัย 

ท่ีพักอาศัย 
การป้องกันดูแล 
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ศูนย์ช่วยเหลือในระดับภูมิภาคมีผู้เชี่ยวชาญ 3 ต้าแหน่ง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการสังคม 

ผู้จัดการด้านการดูแล และพยาบาลสาธารณสุข โดยหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญมีดังนี้  

หน้าที ่ การติดต่อ การช่วยเหลือส าหรับ
การป้องกันดูแล 

การดูแลโดย
เครือข่ายภูมิภาค 

การป้องกันสิทธิ
ของการรักษา 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สวัสดิการสังคม 

การดแูล  
การชว่ยเหลือ
ผู้ได้รับความ
เสียหาย  

 เทศบาล 
องค์กรทีเ่กี่ยวขอ้ง  

Ill-Treatment  
ผู้พิทักษ์  

พยาบาล
สาธารณสขุ 

สุขภาพ  
การบรกิาร
ทาง
การแพทย์  
การป้องกนั
ดูแล 

ค่าตอบแทน 
โครงการการ
ช่วยเหลือชุมชน  
การจดัการการ
ป้องกันดูแล 

ศูนย์สาธารณสขุ 
โรงพยาบาล 
ร้านขายยา 

Ill-Treatment 

ผู้จัดการด้าน
การดแูล 

การดแูล
ทั่วไป 

 ที่ปรึกษาดา้นการ
ดูแล 
เครือข่าย
ภาคเอกชน 
การพัฒนาคุณภาพ
ของภาคเอกชน 

Ill-Treatment 

 

ผู้สูงวัยจะได้รับการช่วยเหลือโดยจากผู้จัดการด้านการดูแลเพื่อให้ค้าปรึกษาเป็นอันดับแรก 

จากนั้นผู้สูงวัยจะได้รับการช่วยเหลือตามค้าแนะน้านั้นๆ ทั้งนี้ ผู้สูงวัยจะเสียค่าบริการเพียงส่วนหนึ่ง

เท่านั้น (ร้อยละ 10-20 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) 
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3.5 โครงการออกแบบที่ปราศจากอุปสรรค เมืองโทโกโระซาว่า  

การออกแบบที่ปราศจากอุปสรรคหรือแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทุกวัย  ในปีพ.ศ. 2547 
พระราชบัญญัติการออกแบบที่ปราศจากอุปสรรค ได้ก้าหนดให้แนวคิดนี้เป็นความรับผิดชอบ
ภาครัฐ และเป็นหน้าที่ของภาคเอกชน โดยมีรายละเอียดการพัฒนาทางกายภาพตามภาพ ดังนี ้  

 

 

 

 

 

 

 

ลิฟท์โดยสาร 

ทางเดินส าหรับผู้พิการทางสายตา ป้ายข้อมูล 

ทางลาด ห้องน้ าส าหรับผู้ท่ีใช้รถเข็น 

ท่ีจอดรถส าหรับผู้พิการ 
 

โรงพยาบาล 

สถาน ี

ลานจอดรถ 

ศูนย์ดูแลผูสู้ง
วัย 

ศูนย์การค้า 

รถโดยสารไร้ข้ันบันได 

สวนสาธารณะ 

ทางลาด 

ทางเดินขนาดกว้าง 

 

ป้ายบอกทางพร้อมเสียง 
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นอกจากนี้ เมืองโทโกโระซาว่าได้ระบุการออกแบบที่ปราศจากอุปสรรคลงในแผนเช่นเดียวกับ
เมืองอื่นๆ เช่นกัน  

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายพื้นฐาน 
1. เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและทกุคนเดินทางได้อย่างปลอดภยั 

2. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสะดวกสบายจากความคิดในการสนับสนุนร่วมกัน 
3. เพื่อสร้างเมืองที่รักใคร่ของประชาชนผ่านการมีส่วนรว่มระหวา่งเทศบาล ประชาชน กลุ่ม

คน และองค์กรต่างๆ 

วิสัยทัศน์ 
ทุกคนรู้สึกปลอดภัย ทุกที่มีความปลอดภัย 

โทโกโระซาว่า - หัวใจของเมืองปราศจากอุปสรรค 

ตัวอย่างแผนการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาทางเดินเท้า      ถนนเลขที ่3-737 และ 3-494 ปีพ.ศ. 2559 
การร้ือถอนสิ่งกีดขวางบนทางเท้าในทุกพื้นที่  ปีพ.ศ. 2560-2561 
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ทางเดินส าหรับผู้พิการทางสายตา 

แผนที่ตัวอักษรเบรลล ์

รถโดยสารไร้ข้ันบันได 

พ้ืนที่รถเข็นบนรถไฟ 

การพัฒนาทางเดินให้มีความเรยีบและมีระดับท่ีเท่ากัน 
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แผนงานอ่ืนๆ  
นอกจากการพัฒนาทางกายภาพแล้ว เทศบาลยังได้พัฒนาโปรแกรมซอฟทแ์วรด์้วยเช่นกัน  
   

 
 
 
 
 
 

 
 

รายการอ้างอิง:http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shiseijoho/keikaku/jissi/barrierfree/ 
Koutu_201003241742101534.html 

การควบคุมการจอดรถที่ผิดกฎหมายและการเคลื่อนย้ายที่จอดจักรยาน 

การเพิ่มเวลาของสัญญาณทางเดินเท้า 

การแนะนา้ช่วงเวลาและถนนพิเศษส้าหรับผู้เดินเท้า 

การปรับปรุงสัญญาณเสียงส้าหรับผู้พิการทางสายตา  

การปลุกจิตใต้ส้านกึในการออกแบบเพื่อคนทุกวัย  

การจัดท้าแผนทีก่ารออกแบบเพื่อคนทุกวัยจากการมีส่วนร่วมของประชาชน  

การปรับปรุงทางเดิน 

การพัฒนาทางเดินให้มีความต่อเนื่อง 
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3.6 พิพิธภัณฑ์ศิลปะบนชายหาด เมืองโคโรชิโอะ  

เมืองคุโรชิโอะ ตั้งอยู่ตามแนวชายหาดที่สวยงามทางมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมีความยาว 4 

กิโลเมตร ในปีพ.ศ. 2532 เทศกาลศิลปะเสื้อยืดได้จัดขึ้นในบริเวณชายหาด โดยมีการพิมพ์เสื้อยืด

เป็นรูปถ่ายของผู้เข้าร่วมงานจ้านวน 1000 ตัว และแขวนตามแนวชายหาด แนวคิดของโครงการนี้ 

คือ “ชายหาดคือพิพิธภัณฑ์” ทุกอย่างบนชายหาดคืองานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็น รัคเคียว (Rakkyo) 

หรือหัวหอมขนาดเล็ก ซากเรือที่อยู่บนชายหาด และปลาวาฬที่ปรากฏตัวอยู่ใกล้ชายหาดนั้น   

 

โครงการนี้ริเริ่มจากศิลปินและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่โดยน้าเสนอแนวคิดนี้ต่อเทศบาล ด้วยเหตุนี้ 

เทศบาลจึงเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและรับบริจาคจากภาคเอกชน ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการ

จัดตั้งองค์กรไม่แสวงหาผลก้าไรขึ้น เพื่อจัดการพิพิธภัณฑ์ ศิลปะชายหาด และได้ขยายกิจกรรม

เหล่านี้ไปในภาคการศึกษา การพัฒนาการท่องเที่ยว การจ้าหน่ายสินค้าท้องถิ่น และพื้นที่ส้าหรับ

เล่นกีฬา  

 

 

 

เทศกาลศิลปะเสื้อยืด 
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จากการพัฒนาชายหาดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแทนการก่อสร้างอาคารใหม่ ท้าให้เทศบา

สามารถพัฒนากิจกรรมที่หลากหลายจากเอกลักษณ์ที่โดดเด่นได้ด้วยงบประมาณที่จ้ากัด 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
รายการอ้างอิง: http://sunabi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

นิทรรศการซากเรือ 

การฝึกอบรมท่ีชายหาด 

http://sunabi.com/
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3.7 เมืองสร้างสรรค์ UNESCO ด้านศาสตร์การท าอาหาร เมืองสึรุโอกะ 

เมืองสึรุโอกะ ตั้งอยู่ในภาคเหนือ มีประชากรประมาณ 130,000 คน เป็นเมืองที่มีความ

หลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งภูเขา แม่น้้า และทะเล อีกทั้งมีวัตถุดิบในการท้าอาหารที่

หลากหลายแตกต่างไปตามฤดู และวิธีการปรุงอาหารแบบดั้งเดิม ในปี พ.ศ. 2557 UNESCO ได้

เลือกเมืองสึรุโอกะให้เป็น เมืองสร้างสรรค์ด้านศาสตร์การท้าอาหาร ท้าให้เมืองเริ่มฟื้นฟู

อุตสาหกรรมและการให้บริการจากการพัฒนาสินค้าท้องถิ่น การส่งออกผลิตภัณฑ์ เพื่อดึงดูด

นักท่องเที่ยวผ่านการส่งต่อประสบการณ์ทางอาหารอีกด้วย  

แผนงานแรกเพื่อส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์ ได้จัดท้าขึ้นในปีพ.ศ. 2557 โดยมีวิสัยทัศน์และ

เป้าหมาย ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์ด้านศาสตร์การท าอาหาร - ดินแดนแห่งอาหาร 
1. เมืองแห่งอุตสาหกรรมอาหารสร้างสรรค์       
2. เมืองแห่งวัฒนธรรมประเพณีอาหารที่น่าดึงดูด 
3. เมืองแห่งชุมชนที่มีความสุขด้วยวัฒนธรรมอาหารที่เฟื่องฟู 
4. เมืองแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหาร ระดับโลก  
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โครงการหลัก: 

ในแผนงานที่สองมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการด้าเนินการ ดังนี ้

1. การส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยวัฒนธรรมอาหาร 

การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ การพัฒนาโปรแกรมส้าหรับการพักอาศัย การจัดตั้งส้านักงาน

ส้าหรับประชาสัมพันธ์ 

2. การยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  

ผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีคุณภาพสูง การเกษตรที่เป็นมิตร การรับรองผลิตภัณฑ์แท้ดั้งเดิม 

3. ทรัพยากรของส่วนประกอบอาหารท้องถิ่นที่มั่นคงส้าหรับโรงแรม ร้านอาหาร และ

อุตสาหรกรรมแปรรูปอาหาร 

4. การเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการค้าขาย  

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (Local Brand) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ฯลฯ 

5. ความเข้าใจในการจัดท้าแผนเมืองแห่งศาสตร์ด้านอาหารและการพัฒนาศักยภาพ 

6. ความร่วมมือกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอาหาร  

ศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยอาหารที่ประเทศอิตาลี จัดการประชุมระหว่างประเทศ ฯลฯ 

7. ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO 

8. การรักษาวัฒนธรรมอาหารแบบดั้งเดิมและการส่งต่อข้อมูล  

การประกวดภาพถ่าย รายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ 

9. การเสริมสร้างความตระหนักของประชาชนในวัฒนธรรมอาหารและการเข้าถึงวัฒนธรรม

อาหารของครอบครัว 

การฝึกอบรมของการปรุงอาหารดั้งเดิม การใช้อาหารท้องถิ่นเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียน 
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รายการอ้างอิง: http://www.creative-tsuruoka.jp/ 
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4. ภาคสิ่งแวดล้อม 

4.1 องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs): การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในภูมภิาค เมืองมิชิมา 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 แม่น้้าเก็นไบได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้าน
โครงสร้างชลประทานในงานของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการ
ระบายน้้า จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย 

แม่น้้านี้อยู่ในเมืองมิชิมา ปัจจุบัน ได้มีการฟื้นฟูโดยการรักษาความสะอาดและความสวยงาม
ของแม่น้้าไว้โดยประชาชนในท้องถิ่นภายใต้กลุ่มการท้างานภาคพื้นดินของเมืองมิชิมา 

เมืองมิชิมามีชื่อเสียงด้านความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้้า โดยมีแม่น้้าเก็นไบไหลผ่านตัวเมือง 
แม่น้้าแห่งนี้มีน้้าที่สะอาดและมีธรรมชาติที่สวยงาม อย่างไรก็ตามจากการขยายตัวของเมืองและการ
พัฒนางานอุตสาหกรรมที่รวดเร็วท้าให้คุณภาพของแม่น้้าแย่ลงมาก ด้วยเหตุนี้ ประชาชนในท้องถิ่น
จึงรวมกลุ่มการท้างานภาคพื้นดินขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสียหายไป โดยกลุ่ม
การท้างานภาคพื้นดินนี้ ประกอบด้วย กลุ่มประชาชน 20 กลุ่ม (มีสมาชิกประมาณ 6,000 คน) มี
สมาชิกมากกว่า 150 คน รวมถึงบริษัทเอกชนอีก 200 แห่ง เทศบาลได้สนับสนุนการด้าเนินการ 
โดยเริ่มจากการท้าความสะอาดแม่น้้าเก็นไบ และต่อมาได้ขยายผลการด้าเนินการไปเหล่านี้ไปยัง 
สวนสาธารณะไบโอเทค การเสริมสร้างความรู้ทางนิเวศวิทยาแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป อีกทั้ง
ฟื้นฟูพื้นที่ป่า  ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นและเสริมสร้างธุรกิจชุมชน 

กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมเท่านั้น แต่ เป็นการเพิ่มจ้านวน
นักท่องเที่ยวอีกด้วย นอกจากนี้ ประชาชนในท้องถิ่นได้ให้ความสนใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมและมี
ความภาคภูมิใจในเมืองของตน 

 แม่น้ าเก็นไบ ปีพ.ศ. 2513 แม่น้ าเก็นไบในปจัจุบัน 
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x 

 
 

 
 

รายการอ้างอิง: http://www.gwmishima 

 

ปลูกป่า การท าเส้นโซบะ 

การท าความสะอาดแม่น้ า การสังเกตแม่น้ าโดยเด็ก 

การท าความสะอาดแม่น้ า การสังเกตแม่น้ าโดยเด็ก 
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4.2 การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยขยะและมลูสุกร เมืองฮติะ 

ในปีพ.ศ. 2549 เทศบาลเมืองฮิตะได้พัฒนาเครื่องผลิตไฟฟ้าจากการเผาไหม้ของขยะและมูล
สุกร ถือเป็นวิธีการก้าจัดขยะที่ดีที่สุด เมืองฮิตะมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจ้านวน 11 ราย โดยมูลสุกร
สามารถก้าจัดได้ยากกว่ามูลของสัตว์ชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ ขยะที่เป็นน้้าสามารถก้าจัดได้ยาก
เนื่องจากต้องใช้การเผาไหม้อย่างเหมาะสม จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลจึงริเริ่มการเผาไหม้ก๊าซ
มีเทนโดยการหมักขยะและมูลสุกรเพื่อน้ามาผลิตเป็นไฟฟ้า หากไฟฟ้าจากการผลิตนี้มีมากเกิน
ความต้องการของคนในพื้นที่ เทศบาลจะน้าไปขายต่อให้แก่บริษัทไฟฟ้า นอกจากนี้ น้้าจากการเผา
ไหม้จะส่งกลับไปให้เกษตรกรในรูปแบบของปุ๋ยน้้าและกากจากการเผาไหม้จะน้าไปขายให้
ประชาชนในรูปแบบของปุ๋ยเช่นกัน  

 
 
 
 
   

 
 

รายการอ้างอิง: www.maff.go.jp/shokusan/biomass/b_jirei/pdf/hita.pdf 
(Food Industry Affairs, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) 

http://www.green.support.com/news07081501.html 
 

การผลิตไฟฟ้า: 340 กิโลโวลต์ พลังงานไฟฟ้า : 1.64 ล้านกิโลโวลต์ต่อปี 
เชื้อเพลิง: 80 ตันต่อวัน, ขยะ 24 ตัน, มูลสุกร 50 ตัน, ของเสียจากหมู่บ้าน 6 ตัน 
เงินลงทุนทั้งหมด (การซื้อที่ดิน, ค่าก่อสร้าง) : 950 ล้านเยน 
 

ถังหมัก สิ่งอ านวยความสะดวก 
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4.3 รีไซเคิลวัสดุเหลือใช ้เมืองโอซากิ 

เมืองโอซากิ มีประชากรประมาณ 14,000 คน มีชื่อเสียงในด้านการรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ ในปี
พ.ศ. 2558 มีอัตรารีไซเคิลร้อยละ 83.2 ถือเป็นอัตราที่สูงสุดของเทศบาลในประเทศญี่ปุ่น 
นอกจากนี้ เมืองโอซากิมีการส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย  

จากอัตราการรีไซเคิลดังกล่าว เมืองโอซากิได้จ้าแนกวัสดุเหลือใช้ไว้ 27 ประเภท ดังนี้  
 

 

วัสดุเหลือใช้จากครัวเรือนสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะสิ่งของ, ขยะใน
ห้องครัว, ขยะทั่วไป และขยะขนาดใหญ่ โดยขยะทั่วไปและขยะขนาดใหญ่ควรเก็บรวบรวมไว้ใน
ถุงทิ้งขยะพิเศษเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ โดยขยะสิ่งของและขยะทั่วไปจะสามารถทิ้ง
ได้โดยในถุงทิ้งขยะพิเศษที่ไม่เสียค่าธรรมเนียม และขยะในห้องครัวจะถูกเก็บในพื้นที่โดยตรง   
 
[ข้อผูกมัดในการเข้าร่วม] 
1. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคมสุขาภิบาลโอซากิ 
2. สมาชิกควรลงทะเบียนตามที่อยู่ของตน เพื่อเอื้อต่อการเก็บขยะในพื้นที่  
3. ค่าลงทะเบียน 500 เยนต่อครอบครัวและจ่ายค่าธรรมเนียมที่ศูนย์เก็บรวบรวม 
4. ห้ามทิ้งวัสดุเหลือใชใ้นบริเวณที่ไม่ได้ลงทะเบียน 
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5. ควรจ้าแนกประเภทวัสดุเหลือใช้ในจุดเก็บรวบรวมขยะ และร่วมมือกับผู้อื่นตามค้าสั่งของ
ผู้จัดการสถานที่ 
6. ควรทิ้งวัสดเุหลือใช้ตามเวลาที่เหมาะสม 
7. ควรเขียนชื่อบนถุงทิ้งขยะพิเศษเพื่อที่จะรับผิดชอบขยะในส่วนของตน  
8. ห้ามใช้ถุงอื่นในการทิ้งขยะสิ่งของและถังขยะทั่วไป 
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[โครงการ Rape Blossoms Echo Project] 
เทศบาลได้จัดหาถังดักไขมัน เพื่อรักษาคุณภาพของแม่น้้าจากน้้ามันประกอบอาหารใน

ขั้นต้น แม้ว่าปริมาณของน้้ามันนั้นไม่เพียงพอต่อการใช้เป็นเชื้อเพลิงไบโอดีเซลของรถเก็บขยะ 
อย่างไรก็ตาม ดอก Rape blossoms ซ่ึงเป็นสินค้าทางการเกษตรของเมืองสามารถน้าไปเก็บ
รวบรวมและฟอกเป็นน้้ามันได้ ด้วยเหตุนี้  โครงการ Rape Blossoms Echo Project จึงได้
เร่ิมต้นขึ้น  
 

 

รายการอ้างอิง: 
http://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/jk_kankyotaisaku/kurashi/gomi/bunbetsu/rule.html 
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5. การจัดการเมือง 

5.1 การจัดการการใชป้ระโยชน์ที่ดินโดยชมุชน เมืองคาเกะงาวะ 

เมืองคาเกะงาวะ ตั้งอยู่บนเส้นทางการขนส่ง
ส้าคัญของญี่ปุ่น ในปีพ.ศ. 2531 สถานีรถไฟคาเกะงา
วะส้าหรับรถไฟหัวจรวดโตไคโด (TOKAIDO Bullet 
Train) ได้เปิดท้าการขึ้น ท้าให้เกิดการลงทุนในเมือง
และเกิดการเก็งก้าไรที่ดินในบริเวณชานเมืองมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม เมืองคาเกะงาวะมีแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินในพื้นที่ เมืองเท่านั้น โดยการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชานเมืองจะใช้แรงกดดันในการ
พัฒนาเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาคแทน ในปี
พ.ศ. 2534 เมืองคาเกะงาวะก้าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินรูปแบบใหม่ลงในเทศบัญญัติ โดยมีจุดเด่นคือ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป็นผู้คิด
กฎระเบียบการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในเทศ
บัญญัติ อีกทั้งกฎระเบียบเหล่านี้สามารถบังคับใช้ได้
เฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนเป็นผู้ก้าหนด และต้องได้รับ
การอนุมัติจากเจ้าของพื้นที่หรือครอบครัวมากกว่าร้อย
ละ 80  

 

ผู้ที่สนใจในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องส่งแผนการพัฒนาเพื่อรับ
การอนุมัติตามกฎระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน หากแผนการพัฒนานั้นละเมิดต่อกฎระเบียบ 
นายกเทศมนตรีสามารถให้ค้าแนะน้าตามแนวทางของกฎระเบียบ ในกรณีที่ ค้าขอถูกปฏิเสธ 
นายกเทศมนตรีจะประกาศรายชื่อนักพัฒนาเหล่านั้นโดยไม่มีการลงโทษใดๆ แม้อ้านาจทาง
กฎหมายจะไม่แข็งแรงนัก แต่การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบนี้สามารถควบคุมการ
พัฒนาอันไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ หากนักพัฒนาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
อาจประชาชนต่อต้านการพัฒนาได้  

รายการอ้างอิง: www.mlit.go.jp/pri/houkoku/gaiyou/pdf/kkk57.pdf 
http://www.city.kakegawa.shizuoka.ka.jp/business/toshi/sidouyoukou.html 

แผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินของเมืองคาเกะงาวะ 

http://www.mlit.go.jp/pri/houkoku/gaiyou/pdf/kkk57.pdf
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5.2 เมืองแห่งสขุภาพดี เมืองนิงาตะ 

เมืองนิงาตะ เป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดนิงาตะ มีประชากรประมาณ 810,000 คน 
ปัจจุบันได้เข้าร่วมขบวนการสร้างเมืองสุขภาพดีและมีความสุข หรือเรียกว่า เมืองแห่งสุขภาพดีที่
ชาญฉลาด ในปีพ.ศ. 2554 มีประชากรที่เดินทางด้วยรถส่วนตัวร้อยละ 69.3 ท้าให้มีจ้านวนการเดิน
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ เมืองนิงาตะได้น้าความคิดริเริ่มการเป็นเมืองที่มีสุขภาพดีและเมือง
ชีวิตที่ยาวนานมาปรับใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ดังกล่าว เมืองแห่งสุขภาพดีที่ชาญฉลาดได้
แสดงในภาพดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การขนสง่สาธารณะ 
- พื้นที่ทางเท้า 
- จักรยานรักษาสิ่งแวดลอ้ม 

-การบรูณาการของเมือง 
- การปรับปรงุเมือง 
- Mistering 

- สร้างสุขภาพใหป้ระชาชนจ านวน
มากเข้าร่วมและด าเนนิการตอ่ 
- ความคิดริเริ่มเพือ่การมีสุขภาพดี
และมีชีวิตอยูอ่ีกต่อไป 

- สนับสนุนกิจกรรมในระดับภูมิภาค 

มีโอกาสมากขึ้นส าหรับการออกนอก
บ้านทกุวัน 

การสร้างสุขภาพ 

โครงการเพือ่สุขภาพ 

นิงาตะ จุดประสงคเ์พื่ออนาคต 

ริเริ่มการมีสุขภาพดีและอายุยืนยาว 

เมืองสุขภาพด ี

วางแผนชุมชน 

เพิ่มการขนส่งสาธารณะ 

พัฒนาทางเท้า 

พฒันาทางจักรยานรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

*เมืองสุขภาพดีเขตพิเศษ (ได้ก้าหนดไว้ในเดือนธันวาคม 2554) 
   พื้นท่ีท่ีได้ก้าหนดไว้เป็นเขตพิเศษน้ันก็เพื่อสร้างเมืองสุขภาพดีด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งชาติ 
*ค้าสั่งของเมืองนิกาตะส้าหรับการขนส่งสาธารณะและการวางแผนชุมชน 
   มันเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะไปรอบๆด้วยจักรยานและสะดวกท่ีจะเดินเข้าไป (ประกาศใช้เมื่อ เดือนกรกฎาคม 2555) 
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[การสนับสนุนโครงการ] 
การสนับสนุนโครงการได้จัดท้าขึ้นเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนท้ากิจกรรมเพื่อรักษาสุขภาพที่ดี เช่น 
การเดิน การเล่นกีฬา โดยการแสดงภาพผลลัพธ์
จากการออกก้าลังกายอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้สิทธิ
พิเศษและคะแนนสะสมจากการใช้บริการรถ
ประจ้าทาง จากการด้าเนินการนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความแข็งแรงมากขึ้นและมีอายุน้อยลง 

5.2 ปี อีกทั้งมีการเพิ่มขึ้นของก้าวเดินถึง 2,300 ก้าวซ่ึงสามารถลดค่ารักษาพยาบาลลงได้  
 

[การปรับปรุงความคล่องตัวเพื่อส่วนรวม] 
เมืองนิงาตะได้ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 

โดยรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) และจุดจอดแล้วจร อีก
ทั้งได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบนทางเท้า โดยการติดตั้ง
เสากั้นรถ จัดหาพื้นที่ทางเดินเท้า และปรับปรุงเส้นทาง
ส้าหรับจักรยานอีกด้วย  
 

 

 

 

 

 

 

รายการอ้างอิง: 

http://www.city.niigata.lg.jp/iryo/kenkou/hoken_torikumi/smartwell/index.html 
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5.3 โครงการสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยประชาชน เมืองซูส ุ

ในปีพ.ศ. 2549 คณะกรรมการส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในระดับภูมิภาคได้จัดตั้งขึ้นใน
เมืองซูสุ เนื่องจากเมืองซูสุได้ประสบกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุและการลดลงของจ้านวนประชากร 
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้จ้านวนผู้โดยสารรถประจ้าทางลดลงและเสียความสมดุลทางการเงิน
อย่างรุนแรง คณะกรรมการฯ จึงด้าเนินการวิจัยและวางแผนส้าหรับการส่งเสริมระบบขนส่ง
สาธารณะในระดับภูมิภาค จากการวิจัย ได้ริเริ่มโครงการและกิจกรรมเพื่อบริหารจัดการความ
ต้องการในการเดินทางตามความต้องการของคนในพื้นที่  

 
คณะกรรมการส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในระดับภูมิภาค 
เทศบาล, จังหวัด, ต้ารวจ, ขนส่งสาธารณะ, ผู้เชี่ยวชาญ, สภาหอการค้า, ผู้ดูแลระบบ, ประธาน
ชุมชน, อาสาสมัคร, กรมการขนส่งในท้องถิ่น 

 

โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรท้องถิ่นใช้รถประจ้าทาง ทั้งนี้ คณะ
กรรมการฯ ได้ให้การสนับสนุนต่อผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ในปีพ.ศ. 2551 คณะ
กรรมการฯ ได้จัดท้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อด้าเนินการโครงการร่วมกับ 5 
หน่วยงาน ประกอบด้วย ชุมชนในท้องถิ่น โรงเรียน องค์การของผู้น้าธุรกิจและนักวิชาชีพต่างๆ โดย
มีโครงการร่วมกันในการก่อสร้างสถานีจอดรถประจ้าทาง การติดตั้งที่นั่งรอรถประจ้าทาง และการ
ท้าความสะอาดสถานีจอดประจ้าทาง จากการส้ารวจแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนร้อยละ 62.7 
พึงพอใจต่อโครงการซ่ึงมีจ้านวนเพิ่มขึ้นทุกปี 

 
              

ม้านั่ง การก่อสร้างสถานีจอดรถ
ประจ าทาง 

 

การท าความสะอาดสถานี
จอดรถประจ าทาง 
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รายการอ้างอิง: wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/hry54/com_policy/hprenew/jinzai/su… 

โครงการหลัก : 
- การบ้ารุงรักษาและท้าความสะอาด, การ
จัดหาพื้นที่ส้าหรับจอดรถเมล์ และพื้นที่
จอดแล้วจร 
- การจัดหาและจัดส่งแผนที่และแนวทาง 
- การมีส่วนร่วมในวันไม่ใช้รถ / การจัดส่ง
คูปองส่วนลดส้าหรับลูกค้า 
- ซ้ือตั๋วชุด 

กิจกรรมส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะของภาคเอกชน 

ผู้สนับสนุน : 
คณะกรรมการ  กลุ่มอาสาสมัคร 
โรงเรียน ส้านักงานโรงพยาบาลและ
สวัสดิการ ถนนร้านค้า เอ็มโพเรียม 
การท่องเท่ียวที่ดึงดูดลูกค้าและอื่นๆ 



โครงการเสริมสรางความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต 

อาคาร 4 ชั้น 4  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

962 ถ.กรุงเกษม เขตปอมปราบฯ กทม. 10100

โทร. 02-628-2879

    https://www.facebook.com/JICASFCI/


