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::: วลิเลียม กิบสัน นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ชื่อดังเคยกล่าวไว้วา่ "The future is 
already here – it's just not evenly distributed" อนาคตอยู่ท่ีนี่แล้ว มันแค่ยังกระจาย
ไปไม่ท่ัวถึงเท่านั้น 
::: ค ากล่าวนี้ช่วยให้ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า เราอาจไม่จ าเป็นต้องพยายามมากมายเพ่ือคาดการณ์
อนาคต ซึ่งไม่รู้ว่าเราจะสามารถคาดการณ์ได้ถูกต้องหรือไม่  แต่สิ่งที่เราสามารถท าได้เลยทันที 
คือ การออกไปส ารวจว่า ณ ท่ีใดที่หนึ่งบนโลกใบนี้ อนาคตอะไรบ้างก าลังเกิดขึ้น ณ เวลา
ปัจจุบัน
::: ดังนั้น วิธีการท่ีง่ายและสะดวกท่ีสุดคือการไปส ารวจดูในต่างประเทศท่ีเป็นประเทศชั้นน า
ของโลกว่าอะไรก าลังเกิดขึ้นและเขาก าลังมองอนาคตอยา่งไร ก าลังสร้างอะไรในปัจจุบันเพื่อ
ตอบรับโลกอนาคต 
::: Scenario ฉบับนี้ เราจึงจะพาทุกท่านไปส ารวจประเทศญี่ปุ่น ประเทศท่ีพวกเรารู้จักกันดีมา
ตั้งแต่วัยเด็ก ภายหลังจากประเทศญี่ปุ่นได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ญี่ปุ่นได้เผชิญ
กับการแตกตัวของฟองสบู่ทางเศรษฐกิจ จนท าให้เศรษฐกิจหยุดชะงักมานับสองทศวรรษ 
อย่างไรก็ตาม แม้ญี่ปุ่นจะไม่ได้เติบโตสูงเหมือนในอดีต แต่ญี่ปุ่นก็ยังสามารถสร้างนวัตกรรมท่ี
น่าท่ึงออกมาโดยตลอด และยังสามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสูงของ
ประเทศไว้ได้ ญี่ปุ่นได้ใช้จุดแข็งทั้งความเข้มแข็งทางด้านการผลิต เทคโนโลยี ตลอดจนประวัติ
ศาตร์และวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศสู่ยุคใหม่
::: ปัจจุบัน ญี่ปุ่นก าลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่ท่ีสุดจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุขั้น
สุดยอดและการมีประชากรลดลง ดังนั้น จึงมีความน่าสนใจว่า ประเทศญี่ปุ่นจะท าอย่างไรเพื่อ
เอาชนะความท้าทายครั้งใหญ่หลวงนี้
::: เริ่มต้น เราจะไปส ารวจนโยบาย "Abenomics" ท่ีได้ปรับโฉมใหม่ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ 
โดยได้ผนวกรวมแนวคิด "Society 5.0" อันน่าตื่นเต้นเข้าไปในนโยบายของประเทศ ซึ่งช่วย
ให้ Abenomics มีมิติของเทคโนโลยีและอนาคตมากยิ่งขึ้น 

Editor’s Note

05

FUTURE OF JAPAN อนาคตของญ่ีปุ่น



::: แนวคิด Society 5.0 อาจเทียบเคียงได้กับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ของประเทศไทยท่ี
มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถให้กับผู้คนและสังคม เป็น
การเชื่อมโยงโลกทางกายภาพและโลกทางไซเบอร์เข้าด้วยกันเพ่ือสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
ใหม่ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
::: นอกจากนี้ เราจะพาไปส ารวจ "พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต" ของญี่ปุ่น อันเป็นสถานท่ีพิเศษท่ี
เราจะพบกับอนาคตได้ในพิพิธภัณฑ์  อันประกอบไปด้วยเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม
ต่าง ๆ ให้ได้เรียนรู้ พร้อมกับการเป็นห้องปฏิบัติการหรือ Lab ส าหรับสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ ด้วย
::: จากนั้นเราจะพาไปค้นหาเบื้องหลังของวิธีคิดในการสร้างนวัตกรรมของญี่ปุ่นท่ีมีวิธีคิดที่
แตกต่างไปจากแนวคิดของฝั่งตะวันตก เนื่องจากญี่ปุ่นได้สร้างนวัตกรรมจาก "อัตลักษณ์" ของ
ตนเอง เราจึงพบเห็นสินค้าและบริการมากมายของญี่ปุ่นท่ีปรับใช้ได้กับชีวิตประจ าวันอย่าง
น่าสนใจ 
::: ท้ายสุด ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งท่ีให้ความส าคัญกับความสะอาดของประเทศเป็นอย่างมาก 
อันสะท้อนปรัชญาเชิงลึกในการให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 
ส่วนหนึ่งจึงสะท้อนผ่านนโยบายสังคมคาร์บอนต่ าของญี่ปุ่นและนโยบายสังคมการหมุนเวียน
วัสดุที่ดี 
::: ญี่ปุ่นก าลังพยายามขับเคลื่อนประเทศประเทศเพ่ือเอาชนะความท้าทายจากการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งใหญ่  ญี่ปุ่นจึงดึงศักยภาพท้ังหมดของประเทศและพัฒนา
เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์สูงสุด สร้างสังคมใหม่ท่ีจะตอบโจทย์ความท้าทายครั้งนี้ให้ได้  
เราสามารถเรียนรู้อะไรได้อย่างแน่นอนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศท่ีน่าสนใจท่ีสุดแห่งหนึ่งใน
โลกใบนี้

FUTURE OF JAPAN อนาคตของญ่ีปุ่น

Editor’s Note
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::: NEW ABENOMICS ::: 

ปรบัโฉมนโยบายเศรษฐกิจใหม่

เพื่อสรา้งอนาคตของญี่ปุ่น



NEW ABENOMICS 

ในช่วงต้นปี 2013 หลังจากสองทศวรรษที่ญี่ปุ่นเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจซบ
เซา นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้เปิดตัวแพคเกจนโยบายเศรษฐกิจที่
ครอบคลุมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นในชื่อ "Abenomics" โดยหัวใจส าคัญของ 
Abenomics คือ "นโยบายลูกศร 3 ประการ" คือ นโยบายการเงินผ่อนคลาย 
นโยบายการคลังที่ยืดหยุ่น และยุทธศาสตร์การเติบโตที่ยืดหยุ่น รวมถึงการ
ปฏิรูปโครงสร้าง

ในช่วงต้นปี 2018 ญี่ปุ่นได้ปรับโฉมและต่อยอดนโยบายเศรษฐกิจใหม่เพ่ือ
ขับเคลื่อนต่อเนื่องจาก Abenomics เดิม โดยได้ผนวกนโยบายท่ีน่าสนใจ
หลายประการ โดยเฉพาะการปฏิวัติด้ านผลิตภาพ (Productivity 
revolution) และการปฏิวัติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Development revolution) ซึ่งเป็นนโยบายใหม่ท่ีจะญี่ปุ่น
ก าลังขับเคลื่อนประเทศตนไปสู่อนาคต

ในช่วงต้นปี 2018 ญี่ปุ่นได้ปรับโฉมและต่อยอดนโยบายเศรษฐกิจใหม่
เพื่อขับเคลื่อนต่อเนื่องจาก Abenomics เดิม โดยได้ผนวกนโยบายการ
ปฏิวัติด้านผลิตภาพ และการปฏิวัติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
เป็นนโยบายใหม่ที่จะญ่ีปุ่นก าลังขับเคลื่อนประเทศไปสูอ่นาคต

ปรบัโฉมนโยบายเศรษฐกิจใหม่

เพื่อสรา้งอนาคตของญี่ปุ่น

เรื่อง: ธราธร รัตนนฤมิตศร
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ในภาพใหญ่ ญี่ปุ่นมองว่าปัญหาโครงสร้างท่ีใหญ่
ท่ีสุดท่ีญี่ปุ่นก าลังเผชิญหน้าคือการท่ีสังคมผู้สูงอายุ
ก าลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีประชากร
ของประเทศหดตัวลง ในมุมหน่ึงสถานการณ์
ดังกล่าวถือเป็นวิกฤตของประเทศ แต่ก็สามารถมอง
ความท้าทายน้ีเป็นโอกาสได้เช่นกัน เน่ืองจากญี่ปุ่น
เผชิญสถานการณ์น้ีก่อนประเทศอื่นๆ ดังน้ันญี่ปุ่นจึง
มองว่าเป็นโอกาสที่จะสร้างแบบจ าลองทางสังคม 
ตลอดจนระบบและธุรกิจต่างๆ ที่จะเป็นต้นแบบ
เพื่อใหป้ระเทศอื่น ๆ น าไปใช้ได้ต่อไป

โดยกุญแจส าคัญที่ญี่ปุ่นมองว่าจะท าให้ประเทศ
เผชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุได้อย่างราบร่ืนคือการ
ปฏิวัติผลิตภาพ (Productivity Revolution) และ
การปฏิวัติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resources Development Revolution) ดังน้ัน 
การปฏิวัติด้านผลิตภาพและการปฏิวัติด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นมิติใหม่ที่ญี่ปุ่นได้ผนวก
เข้ามาใน Abenomics โฉมใหม่และกลายเป็นเสา
หลักในนโยบายเศรษฐกิจใหม่ แพคเกจใหม่น้ีได้รับ
การอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
2017 ที่ผ่านมา

เป้าหมายหลักของการปฏิวัติผลิตภาพ คือผลิต
ภาพของแรงงานต้องเพิ่มขึ้นสองเท่ากลายเป็นอัตรา 
2% ต่อปี รวมถึงการเพิ่มเงินลงทุน 10% ภายใน
ปีงบประมาณ2020 และเพิ่มค่าจ้างขึ้น 3% หลังจาก
ปีงบประมาณ 2018 ส่วนเป้าหมายของการปฏิวัติ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการเพิ่มการพัฒนา
บุคลากรโดยการลงทุนเพิ่มอีก 2 ล้านล้านเยนในทุกปี 
ส่วนใหญ่ลงทุนในด้านการศึกษาและสนับสนุนการ
เลี้ยงดูเด็กในด้านการปฏิวัติผลิตภาพ (Productivity 
Revolution) การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
เป็นสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดของญี่ปุ่น และญี่ปุ่นต้องการ
จะใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่สร้างขึ้นผ่านการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 เช่น Internet of 
Things ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) AI และ 
หุ่นยนต์ การใช้นวัตกรรมเหล่าน้ีกับทุกอุตสาหกรรม
และทุกด้านในชีวิตประจ าวันจะช่วยเพิ่มผลิตภาพ
และสร้างความต้องการใหม่ ๆ สังคมดังกล่าวเรียกว่า
ญี่ปุ่นเรียกว่า "Society 5.0"

โครงการริเริ่มท่ีน่าสนใจของญี่ปุ่นเพ่ือไปถึง
สังคม 5.0 เช่น 
• "Regulatory Sandbox" เพื่อเป็นกลไกในการ
ทดลองอย่างอิสระส าหรับธุรกิจใหม่ ๆ ในระยะเวลา
หน่ึง โดยไม่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่ 
• "Open Data" เปิดข้อมูลของรัฐบาลเพื่อส่งเสริม
นวั ตก รรมส าห รับผลิ ตภัณฑ์และบ ริกา รใหม่
โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน 8 อุตสาหกรรมหลัก เช่น 
สุขภาพ การเกษตร และการเคลื่อนย้ายขนส่ง
• "Ecosystem for Startups" จัดหาสถานที่ที่
เ หมาะสมส าห รับการส ร้า งสตา ร์ทอัพ  ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่คล่องตัว  เพื่อ ให้บริษัทใหม่ๆ 
สามารถสร้างสรรค์และขับเคลื่อนนวัตกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง
•"Industry Academia Collaboration” จัดต้ัง
ระบบปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ยอมรับการ
ลงทุนจากภาคเอกชนและจัดต้ังระบบแรงจูงใจเพื่อ
ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยร่วมมือกับอุตสาหกรรม
ตัวอย่างการขับเคลื่อนนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่ี
ส าคัญ เช่น
สุขภาพ (Heath care)
• รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ส่วนบุคคล
เข้าด้วยกัน โดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
ภายในปี 2020 เพื่อให้การดูแลรักษาทางการแพทย์ที่
เหมาะสมกับรายบุคคลได้ เช่น ข้อมูลประวัติ ข้อมูล
ก า ร ต ร ว จ รั ก ษาท า ง ก า ร แ พ ท ย์  บั นทึ ก ก า ร
รักษาพยาบาล เป็นต้น
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•ป รับป รุงบริการทางการแพท ย์จาก
ร ะ ย ะ ไ ก ล แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ท า ง
การแพทย์แบบเห็นหน้า 
• การใช้ AI และหุ่นยนต์ในสถานที่ดูแล
ระยะยาวเพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของผู้ใช้และลดภาระของผู้ดูแล

ก า ร เ ค ลื่ อ น ย้ า ย แ ล ะ ก า ร ข น ส่ ง 
(MOBILITY)
ปฏิรูปการขนส่งเร่ิมต้นด้วยพื้นที่ที่ เป็น
ภูเขา ริเร่ิมใช้บริการจัดส่งของผ่านทาง
โดรนภายในปี 2020 ใช้บริการขนส่งที่ไม่มี
คนขับภายในปี 2020 และใช้รถบรรทุก
ขับเคลื่อนอัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนผู้ขับขี่รถ โดยการทดสอบถนนบน
ทางหลวง ShinTomei ภายในปี 2020
และด าเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2022

ฟินเทค (FinTech)
การผลักดันนวัตกรรม FinTech โดยการ
อ านวยความสะดวกในการทดลองใช้
เทคโนโลยี Blockchain โดยเป็น
เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถท าธุรกรรม

ออนไลน์ได้เร็วและลึกขึ้น ในขณะที่รักษา
ความปลอดภัยด้วยการบันทึกประวัติการ
ท าธุรกรรมตามล าดับเวลาภายในห่วงโซ่
ของบล็อคที่มีการเข้ารหัสและเชื่อมต่อกัน  
รวมถึงติดตั้งระบบอินเตอร์เฟซ API แบบ
เปิดมากกว่า 80 ธนาคารในปี 2020 เพื่อ
ขับเคลื่อนนวัตกรรม และบรรลุอัตราการ
ช าระเงินโดยไม่ใช้เงินสด 40% ภายในปี 
2027    

ใ น ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources 
Development Revolution) น้ัน เมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2017 นายกรัฐมนตรี
อาเบะได้มีการเปิดตัวสภาออกแบบสังคม
ชีวิต 100 ปี (the Council for 
Designing 100-Year Life Society) สภา
จะท างานเพื่อรักษาโอกาสส าหรับคนหนุ่ม
สาวที่จะได้รับการศึกษาระดับสูง เพื่อเพิ่ม
โอกาสของการศึกษาที่เกิดขึ้นเป็นประจ า 
และเพื่อปฏิรูปมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อ
ประเมินระบบสรรหาบุคลากรใหม่ให้มี
ความหลากหลายในที่ท างาน และเพื่อ
สร้างความม่ันคงทางสังคมให้กับคนทุกวัย     

นอกจากน้ี ญี่ปุ่นยังมีนโยบายในด้านการ
ปฏิรูปกฎระเบียบ  เช่น ญี่ ปุ่นได้ตัดลด
กฎเกณฑ์ ในด้ านต่ างๆเช่น การดูแล
สุ ข ภ า พ  พ ลั ง ง า น แ ล ะ ก า ร เ ก ษ ต ร 
ตัวอย่างเช่นได้ผ่านกฎหมายปฏิรูปทาง
การเกษตรจ านวน 8 ฉบับ  นโยบายด้าน
ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดการ
ลงทุนจากต่างประเทศ  

โดยสรุป Abenomics ฉบับใหม่ ได้
เพ่ิมเติมมิติใหม่ๆ ให้กับแพ็กเก็ตนโยบาย
เดิม  โดยมิติ ใหม่ ได้ เน้นถึ งการ เ พ่ิม
ผลผลิตภาพการผลิต โดยใช้นวัตกรรม
สมัยใหม่เข้ามาเป็นส่วนร่วมเพ่ือให้เกิด
สังคม 5.0 และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ซึ่งถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญท่ีสุด
ของประเทศ  เพ่ือท าให้ประเทศญี่ปุ่น
สามารถเผชิญความท้าทายของสังคม
ผู้สูงอายุ และสามารถสร้างความเติบโต
ทางเศรษฐกิจในโลกของอนาคตได้ 



::: MUSEUM OF THE FUTURE ::: 

พิพิธภณัฑแ์ห่งอนาคต

ของประเทศญี่ปุ่น



พิพิธภณัฑแ์ห่งอนาคต

ของประเทศญี่ปุ่น

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Museum of the Future

เมื่อเราอยากศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ห รือ เ ร่ือ ง ราว ในอดีต  เ รามั กจะ คิดถึ ง
พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่แรกๆ เรามักพบครูบา
อาจารย์พาเด็กๆ หรือพ่อแม่พาลูกๆ ไปเย่ียม
ชมพิพิธภัณฑ์เพื่อเรียนรู้เร่ืองราวในอดีตอยู่
เสมอ แล้วหากเราอยากจะเ รียนรู้ เ ร่ือง 
“อนาคต” เราจะไปที่ไหน? อนาคตยังไม่
เ กิ ดขึ้ น  แล้ ว จะ เ รียน รู้ ได้ จากที่ ใ ด ?  มี
พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตให้เราเรียนรู้ไหม? 
ปรากฏว่า  “ มี” แหล่ง เ รียนรู้แบบน้ีอ ยู่
เหมือนกัน

หากเราอยากจะเรยีนร ูเ้รือ่ง “อนาคต” เราจะไปท่ีไหน? 

อนาคตยงัไม่เกิดข้ึน แลว้จะเรยีนร ูไ้ดจ้ากท่ีใด? 

มีพิพิธภณัฑแ์ห่งอนาคตใหเ้ราเรยีนร ูไ้หม? 

ปรากฏว่า “มี” แหลง่เรยีนร ูแ้บบน้ีอย ูเ่หมือนกนั

พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง ขณะที่มี
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีรากฐานยาวนานนับ 
1,000 ปี ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่มีพิพิธภัณฑ์
ที่ดีมากที่สุดแห่งหน่ึงในโลก มีทั้งพิพิธภัณฑ์
ด้านประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะ 
ตลอดจนพิ พิ ธ ภัณฑ์ เ ฉ พ า ะทา ง  แ ละ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห รื อ ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
ภาคเอกชนที่มีอยู่มากมาย เช่น ของโตโยต้า
ฮอนด้า โซน่ี พานาโซนิค และที่ส าคัญ ไม่

เรื่อง: ประกาย ธีระวัฒนากุล
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เ ฉพาะแต่ เ ร่ื อ งอดี ต  หากญี่ ปุ่ น ยั งมี
พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตที่บรรจุเร่ืองราวใน
อนาคตให้ผู้คนได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้อีก
ด้วย

พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตแห่งนี้มีชื่อว่า
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ท่ีก าลังผุดบังเกิด
ขึ้นและนวัตกรรมแห่งชาติ (National 
Museum of Emerging Science 
and Innovation) หรือท่ีเรียกว่า 
Miraikan ซ่ึงแปลว่าพิพิธภัณฑ์แห่ง
อนาคต โดยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นโดย
หน่วยงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศญี่ปุ่น

Miraikan เปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 
2544 โดยตั้งอยู่ในอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ใน
เขตโอไดบะ กรุงโตเกียว สามารถเดินทาง
ไปได้โดยรถไฟอัตโนมัติที่ไม่มีคนขับ จาก
เมืองโตเกียวใช้เวลาเพียง 15 นาที เด็กๆ 
คนไหนอยากมาดู Asimo หุ่นยนต์ฮอนด้า
ท าการแสดง พูดคุยและแตะฟุตบอลโชว์ ก็
ต้องมาที่ Miraikan แห่งน้ี

Mirankan มีการแสดงโลกความ
ละเอียดสูง หรือ Geo-Cosmos แสดงถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบเรียลไทม์ของ
ส ภ า พ อ า ก า ศ ทั่ ว โ ล ก อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง
ม ห า ส มุ ท ร แ ล ะ พื ช พั น ธุ์ อื่ น ๆ  Geo-
Cosmos มีหน้าจอทรงกลมประกอบด้วย
แผง OLED 10,362 แผ่น ซ่ึงเป็นคร้ังแรก
และแห่งเดียวที่สร้างขึ้นมาใหม่ในปี 2010 
เมื่อประธานาธิบดีบารัคโอบามาเย่ียม
เยียน Miraikan ได้กล่าวถึงนักเรียนชาว
ญี่ปุ่นในหน้าจอแสดงผล Geo Cosmos 
ว่า "เท่าท่ีผมรู้ สหรัฐยังไม่มีลูกโลกท่ีเจ๋ง
สุดๆ ลูกนี้..."

ดร. มาโมรุ โมริ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์กล่าวว่า 
“การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยเพ่ิมความมีชีวิตชีวาและช่วย
ให้เราได้เห็นถึงความท้าทายที่โลกเผชิญอยู่ เช่นภาวะโลกร้อนและ
ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับคน 10 พันล้านคนที่จะมีชีวิตอยู่
บนโลกในอนาคต เราต้องเผชิญกับปัญหาระดับโลกเหล่านี้ด้วยมุมมอง
ระดับโลก Miraikan ทบทวนและน าเสนอบทบาทของวิวัฒนาการของ
วิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาจากวัฒนธรรมต่างๆ เพ่ือให้มนุษย์สามารถ
พัฒนาโซลูชั่นระดับโลกและสร้างความหวังต่ออนาคต”

พิพิธภณัฑแ์ห่งอนาคตแห่งน้ีมีช่ือว่าพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์

ท่ีก าลงัผดุบงัเกดิขึ้นและนวตักรรมแห่งชาติ 

National Museum of Emerging Science and Innovation 

หรอืท่ีเรยีกว่า Miraikan
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ในพิพิธภัณฑ์มีหลายโซน  โซนส ารวจ
ขอบฟ้า (Explore the frontiers) เพ่ือ
ตอบค าถามว่าท าไมพวกเราถึงมาท่ีโลก
ใบนี้ โซนน้ีจะช่วยให้เราสามารถส ารวจ
พื้นที่ระบบสุริยะโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
ที่มีอยู่ ในโซนน้ีจะประกอบไปด้วยหัวข้อ
ทางวิทยาศาสตร์เช่น การสังเกตการณ์
นิวท ริ โน  การ ศึกษาอ นุภาคมู ล ฐาน 
สิ่ งแวดล้อมโลกและฉัน เซลล์ที่ ก าลั ง
พัฒนา (Cells in Progress) ห้องทดลอง
เพื่อส ารวจพรมแดน (Laboratory to 
Explore the Frontiers) 

ส่วนโซนสร้างอนาคตของคุณ (Create 
your future) จะตอบค าถามว่ามนุษย์
ควรใช้และพัฒนาความมั่งคั่งท่ียั่งยืนได้
อย่างไร โซนน้ีต้อนรับเราให้จินตนาการถึง
สังคมและวิถีชีวิตในอนาคตที่เราต้องการ
แล้วคิดถึงวิธีการท าให้อนาคตในฝันให้เป็น
จริง หัวข้อที่น่าสนใจเช่น แรงขับเคลื่อน
นวัตกรรม ย้อนเวลาจากอนาคต หุ่นยนต์
ในชีวิตคุณ แอนดรอยด์ แบบจ าลองโมเดล
อินเทอร์เน็ต ค าถามจากผู้ได้รับรางวัล
โนเบล และห้องทดลองเพื่อสื่อใหม่ 

ในพิพิธภัณฑ์มีหลายโซน  โซนส ารวจขอบฟ้า 
(Explore the frontiers) เพ่ือตอบค าถามว่า
ท าไมพวกเราถึงมาท่ีโลกใบนี้ โซนนี้จะช่วยให้
เราสามารถส ารวจพ้ืนท่ีระบบสุริยะโลกและ
สิ่งมีชีวิตท้ังหมดท่ีมีอยู่ ในโซนนี้จะประกอบไป
ด้ ว ย หั วข้ อท า งวิ ทย าศ าสต ร์ เ ช่ น  ก า ร
สังเกตการณ์นิวทริโน การศึกษาอนุภาคมูล
ฐาน สิ่งแวดล้อมโลกและฉัน เซลล์ท่ีก าลัง
พัฒนา (Cells in Progress) ห้องทดลองเพ่ือ
ส ารวจพรมแดน (Laboratory to Explore 
the Frontiers) 



ห้องทดลองแห่งอนาคต 
(Future Lab)
ไม่เพียงเป็นพิพิธภัณฑ์ Miraikan ยังมีส่วน
ที่เป็นห้องปฏิบัติการวิจัย ที่มีทีมโครงการ
ด าเนินการวิ จัยที่ทันสมัยตั้งอยู่ภายใน 
Miraikan ซ่ึงหาได้ยากมากทีเดียว ที่จะมี
ห้องปฏิบัติการวิจัยตั้งอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสต ร์สาธารณะที่ ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างโครงการวิจัยที่
ก า ลั ง ศึกษา  เช่ น โครงการ   Human 
Symbiotic Robot Project  นักวิจัย
ก าลังเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ฝังตัวที่ชาญ
ฉลาด มีฟังก์ชันการรับรู้ วางแผน ควบคุม
จ านวนมากที่ต้องใช้ระบบปฏิบัติการแบบ
เรียลไทม์ ตัวอย่างเช่น การท าแผนที่ 3D 
จากหุ่นยนต์ในการเคลื่อนไหวไปใน

สิ่งแวดล้อมต่างๆ โครงการ Displaying
3D Contents into Free Space 
Project มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์
ส าหรับการแสดงผล 3D ด้วยภาพจริงซ่ึง
ช่วยให้เราสามารถดูภาพ 3 มิติในพื้นที่ 3D 
จริง 

โครงการ Superhuman Sports 
Project เป็นรูปแบบใหม่ของ "Human-
Computer Integration" เพื่อเอาชนะ
ข้อจ ากัดด้านร่างกายของมนุษย์โดยการน า
เทคโนโลยีเข้ากับร่างกาย ในประเทศญี่ปุ่น
ซ่ึงเป็นที่ตั้งของโอลิมปิกและพาราลิมปิค้ี
อย่างเป็นทางการของปี 2020 โครงการ
หวังว่าจะสร้างอนาคตของการกีฬาที่ทุก
คนไม่ว่าแข็งแรงหรืออ่อนแอ ทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่สามารถใช้งานและสนุกกับการเล่น

ได้โดยไม่ต้องเสียเปรียบ ดังน้ัน เราจึง
สามารถเป็นนักกีฬาที่มีความเท่าเทียมกัน
ในวงการกีฬาได้   

ในแต่ละวัน  จะมี นัก เ รียนและ
นักวิ จัยจากสถาบันต่างๆ ไปเ ย่ียมชม
พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตแห่งน้ีเป็นจ านวน
มาก ในโซนหน่ึงจะมีเมืองแห่งอนาคต ที่
ให้เราทุกคนสมัครเป็นพลเมืองของเมืองน้ี
ได้ โดยจะมีการท าแบบสอบถามเพื่อระบุ
อาชีพของเราในอนาคต ซ่ึงมักเป็นอาชีพที่
ยั ง ไม่ มี อ ยู่ ใน ปัจ จุ บัน  เช่ น  ผู้ จั ด เก็ บ
พลังงานส่วนเกินและกระจายไปสู่พื้นที่
ขาดพลังงาน บรรณาธิการนิตยสารการ
ขนส่งแห่งอนาคต เป็นต้น นับเป็นแหล่ง
เ รียนรู้อนาคตที่ครบเคร่ืองตอบโจทย์
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างน่าสนใจ

ในแต่ละวนั จะมี

นกัเรยีนและ

นกัวิจยัจาก

สถาบนัต่างๆ 

เยีย่มชม

พิพิธภณัฑแ์ห่ง

อนาคตแห่งน้ี

เป็นจ านวนมาก 



生き甲斐
IKIGAI



::: ซากุระกรรมศาสตร ์::: 

เจาะลึกเบ้ืองหลงัวิธีคิด

เพื่อสรา้งนวตักรรมของญี่ปุ่น
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เจาะลึกเบ้ืองหลงัวิธีคิด

เพื่อสรา้งนวตักรรมของญ่ีปุ่น

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ซากุระกรรมศาสตร์ ของ Kawaguchi เล่าถึง
เบ้ืองหลังการสร้างชาติญี่ปุ่นด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีอันมีรากฐานมาจากอัตลักษณ์
ของความเป็นญี่ปุ่น 

อัตลักษณ์ของญี่ปุ่นสะท้อนผ่านเคร่ืองใช้
ไม้สอยต่างๆ ที่มีต้นก าเนิดจากวัฒนธรรม 
นิสัย ความรู้สึก และจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่น 
โดยคุณลักษณะที่ เป็นเอกลักษณ์ของคน
ญี่ปุ่นมี 2 ประการคือ “ความสามารถพิเศษ
ในการสมมติชีวิตให้กับของใช้ต่างๆ” และ

อัตลักษณ์ของญี่ปุ่นสะท้อนผ่านเคร่ืองใช้ไม้สอยต่างๆ ที่มีต้นก าเนิดจาก
วัฒนธรรม นิสัย ความรู้สึก และจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่น

“ความต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่สูงเกิน
กว่าค าว่ามาตรฐาน” นอกจากน้ี ลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของญี่ปุ่นที่
น่าสนใจมีหลายประการเช่นการแปลงสิ่งของ
ให้มีชีวิตเหมือนมนุษย์ การเสพติดการสัมผัส 
การกลบกลื่นความขี้อายของชาวญี่ปุ่น การ
สะท้อนความรู้สึกความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
การท าให้ชีวิตเหมือนอยู่ในฉากของละคร 
การรักษาสิ่งแวดล้อม และการย่อขนาด
ของใช้ 

เรื่อง: กองบรรณาธิการ THAILAND FUTURE
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เข้าใจนวัตกรรมและศิลปะท่ีลึกซึ้งผ่าน
ห้องน้ าญี่ปุ่น

พื้นที่เล็กๆ อย่างห้องน้ าสามารถสะท้อน
เอกลักษณ์ด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่นได้เป็น
อย่างดี โดยห้องน้ าญี่ปุ่นได้รับการพัฒนาขึ้น
บนพื้นฐานความต้องการของ "ผู้หญิง" เป็น
ส าคัญ ทั้งระบบชะล้างแบบไฮเทค ที่รองน่ัง
อุ่น  การสร้าง ปุ่มดนตรีขึ้นมา  เพื่อ ให้มี
เสียงดนตรีกลบเสียงขณะท าธุระส่วนตัว 
สะท้อนการแก้ปัญหาความรู้สึกอายห้อง
ข้างๆ การออกแบบผ้าอนามัยที่เวลาแกะ
หรือห่อแล้วไม่เกิดเสียงเพื่อให้ผู้หญิงมีความ
สบายใจขณะใช้ห้องน้ า 

ห้องน้ าไฮเทคยังออกแบบมาให้สามารถ
เปิดเองได้โดยอัตโนมัติส าหรับผู้ใช้ที่ไม่อยาก
สัมผัสส่วนใดส่วนหน่ึงของห้องน้ าเพราะคิด
ว่าสกปรกหรือส าหรับคนชราและผู้บกพร่อง
ทางร่างกาย ระบบการพับกระดาษช าระ
อัตโนมัติ ที่นอกจากพับเป็นสามเหลี่ยมแบบ
ปกติแล้ว ยังสามารถพับเป็นรูปนก หัวใจ 
ดอกไม้  ได้ด้วย มี ระบบระบายอากาศ
อัตโนมัติ สเปรย์ท าความสะอาดที่น่ัง ที่น่ัง
แบบฆ่าเชื้อโรค และสเปรย์ปรับอากาศ 

ห้องน้ าสุขาของญี่ ปุ่นจึงสะท้อนการ
พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงบวกกับความใส่ใจ
เล็กๆ น้อยๆ ที่สะท้อนความเข้าใจความรู้สึก
ของผู้ใช้งานได้อย่างละเอียดลออ เร่ิมจาก
การตอบสองความจ าเป็นสู่การตอบสนอง
ความสะอาด ความสบายตัว สบายใจ สบาย
ตา และเข้าสู่ขอบเขตความเป็นศิลปะในที่สุด 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

เขา้ใจนวตักรรมและศิลปะท่ีลึกซ้ึงผ่านหอ้งน ้าญี่ปุ่น

นอกจากน้ี ภาพลักษณ์ของความเป็นญี่ปุ่นยัง
เป็นเหมือน “เด็กผู้หญิง” คือ มีความเป็น 
“ผู้หญิง” ตรงที่ความละเอียดอ่อน อ่อนโยน 
สุภาพ รักความสะอาด และรักสวยรักงาม 
และมีความเป็น “ เด็ก” ตรงที่ชอบของ
น่ารักๆ และเข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ
ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นโลกของการ์ตูน 
นิทาน ตุ๊กตา การผลิตผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นจึง
ต้องตอบสนองความเป็นญี่ปุ่นดังกล่าว ซ่ึง
ต้องใช้ทั้ง ศาสตร์การผลิตสินค้าและศิลป์เพื่อ
เข้ าถึ งจิตวิญญาณของมนุษย์และความ
ต้องการที่ไร้ขอบเขต 
การท าให้สรรพสิ่งกลายเป็นมนุษย์ 

หัวใจที่ส าคัญของความเป็นญี่ปุ่น คือ การท า
ให้สรรพสิ่งกลายเป็นมนุษย์ ใส่ชีวิตจิตใจ
ให้กับสิ่งของ เพื่อให้สิ่งของมีความใกล้ชิดกับ
คนมากที่สุด ชาวญี่ปุ่นจะชอบการวิธีน้ี มัก
มองของทุกชิ้นให้มีบทบาทและหน้าที่ใน
สังคม 

ตัวอย่างเช่น “รถยนต์” ของญี่ปุ่น การ
พัฒนารถยนต์เน้น “หน้าตา” ของรถยนต์ไม่
แพ้ความสามารถของเคร่ืองยนต์ ญี่ปุ่นจะให้
ความส าคัญกับการออกแบบ “ไฟหน้า” ของ
รถยนต์เป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็น “ดวงตา” 
ของรถยนต์ ไฟหน้าได้ออกแบบให้กลายเป็น 
Multi-reflector ที่บรรจุหลอดไฟหลายดวง
คล้ายผลึกแก้วส่งแสงระยิบระยับอยู่ในกรอบตา
เดียวกัน มองเห็นประกายไฟได้ชัดเจน 

ประกายตารถยนต์ดูโดดเด่น ซ่ึง “เจ้าไฟหน้า
แบบวิ้งๆ” น้ีมาจากดวงตาของเด็กสาวใน
การ์ตูนญี่ปุ่น ที่ดูเหมือนมีหยดน้ ากลิ้งอยู่ใน
ดวงตา ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นคร้ังแรกจาก
การ์ตูนเร่ืองเจ้าหญิงอัศวิน โดยโอซามุ เทะซุ
กะ 

ไฟหน้ารถยนต์ที่ก าลังพัฒนาขึ้นมาและ
ถือเป็นความหวังใหม่ของวงการคือ ไฟหน้าที่
ได้รับแรงบันดาลใจจาก “หุ่นกันดั้ม” รุ่น
Zaku ที่ดวงตาสามารถกวาดกลิ้งซ้ายขวาได้
เสมือนลูกตาของคนเรา ไฟหน้าที่หยุดน่ิงจึง
ถูกเปลี่ยนให้เป็นดวงไฟที่เคลื่อนไหวได้ด้วย
การบังคับของพวงมาลัยให้สามารถเปลี่ยน
ทิศทางไปซ้ายไปขวา สาดส่องไปตามทางโค้ง
หรือตามทิศทางของพวงมาลัยได้

ไฟหน้าของรถมอเตอร์ไซค์สมัยใหม่ก็ถูก
เปล่ียนจาก 1 ดวง เป็น 2 ดวงเพื่อให้เหมือน
ดวงตา เน้นไปที่ค้ิวและบริเวณเหนือตาให้ชี้
ขึ้นเพื่อให้ดูดุดันและโฉบเฉี่ยว อันได้แบบมา
จากหุ่นยนต์กัมดั้ม และยังคล้ายกับนักแสดง
คาบุกิที่มีการแต่งหน้าแบบคุมาโดริ ที่เน้น
ขอบตาด าๆ หนาๆ และท าหางตาให้ชี้ขึ้นอีก
ด้วย 

ชาวญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับสิ่งของมาก
และให้ความเคารพนับถือสิ่งของต่างๆ ด้วย 
เช่น คนญี่ปุ่นจะน า“เข็ม” ที่หมดอายุการใช้
งานแล้วไปปักไว้บน “เต้าหู้” เพื่อแสดงความ
ขอบคุณแด่เข็มที่อดทนที่ทิ่มแทงของแข็งๆ 
มาโดยตลอดชีวิต จากน้ีไปขอให้เข็มได้หยุด
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ร้อนไหมคะ” ตู้ขายของตามสถานีรถไฟจะ
ช่วยบอกเวลาที่รถไฟจะมาได้ด้วย เช่น “ซ้ือ
เร็วๆ หน่อยก็ดีนะคะ อีก 2 นาทีรถไฟจะ
มา” หรือ “ไม่ต้องรีบค่ะ ค่อยๆ เลือก เหลือ
เวลาอีก 10 นาทีกว่ารถไฟจะมา” 

สุดท้ายแล้วเป้าหมายของการพัฒนา
หุ่นยนต์ของญี่ปุ่นคือสร้างขึ้นให้เป็นมิตรกับ
มนุษย์ เช่นเจ้า ASIMO ของฮอนด้า ซ่ึงต่าง
จากการพัฒนาหุ่นยนต์ของสหรัฐอเมริกาที่
เน้นเพื่อการต่อสู้หรือการรบเป็นหลัก

ญี่ ปุ่นยังมีการสร้างนวัตกรรมส าหรับ
ชีวิตประจ าวันอีกมากมาย เช่น การสร้าง
คอมพิวเตอร์ให้เป็นเพื่อนที่ รู้ใจ เก้าอี้นวด
ไฟฟ้า ไม้แคะหู แกงกะหร่ีอัดก้อน เสียงกร่ิง 
จักรยานที่เปลี่ยนเสียงให้อ่อนโยน เคร่ืองดูด
ฝุ่นและเคร่ืองซักผ้าเก็บเสียงให้สามารถใช้ใน
ยามค่ าคืนโดยไม่รู้สึกผิด วอร์คแมนของโซน่ี
ที่มีคอนเซ็ปต์คร้ังแรกว่าเป็นเคร่ืองเล่นที่ท า
ให้ฟังเพลงได้ทุกที่โดยไม่รบกวนคนอื่น ขนม
กูปิตัดที่จะพองตัวในท้องป้องกันเกิดเสียงดัง
ในกระเพาะอาหารช่วยไม่ให้ต้องอับอายจาก

เสียงท้องร้องดัง ลูกอมฟุวาริงกะที่ทาให้กลิ่น
ปากหอมและยังทาให้กลิ่นกายหอมอีกด้วย 
แผ่นแปะรักแร้ที่ช่วยให้สาวๆ ไม่ต้องกังวลกบั
รอยเหง่ือ เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์หน่ึงที่น่าสนใจเป็นพิเศษชื่อ 
Thanks Tail โดย Thanks Tail มีลักษณะ
เหมือนหางสุนัขท าด้วยพลาสติกติดไว้ที่ท้าย
หลังคารถ เพื่อใช้ เป็นภาษาของรถยนต์
ส าหรับให้คนขับสามารถสื่อสารกันได้ เช่น 
เวลาที่รถคันข้างหลังหยุดเพื่อให้ทางรถคัน
หน้า รถคันหน้าก็กดสวิตซ์เจ้า Thanks Tail 
น้ีให้มันสั่นหางดิ๊กๆ แทนค าขอบคุณ ซ่ึงท า
ให้เกิดความเป็นน าหน่ึงใจเดียวกันและท าให้
รถสามารถสื่อสารค าว่า “ขอบคุณ” ซ่ึงเป็น
ค าที่คนญี่ปุ่นชอบพูดกันจนติดปาก 

นวัตกรรมเริ่มขึ้นง่ายๆ จากหลักการ
เหล่านี้ มองสิ่งของให้มีจิตใจเหมือนมนุษย์ 
มองมนุษย์อย่างเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก 
ผลักดันมาตรฐานให้สูงขึ้น นี่เป็นบทเรียนท่ี
ลึกซึ้งท่ีเราเรียนรู้ได้จากประเทศญี่ปุ่น

พักอยู่บนที่ซ่ึงอ่อนนุ่มแบบเต้าหู้บ้าง หรือ คา
อธิบายต่อ “ไม้จ้ิมฟัน” ของญี่ปุ่นที่ด้านไม่
แหลมต้องมีขีดรอบๆ 2 ขีด ว่า ขีด 2 ขีดน้ัน
คือ “หมอนหนุน” ให้ไม้จ้ิมฟันอันเล็กๆ ที่
ต้องทนแคะเศษอาหารตามซอกฟันได้ใช้
หนุนนอนในยามค่าคืน 
จากตู้ขายอัตโนมัติถึงหุ่นยนต์
การเห็นความส าคัญของสิ่งของและการ
แปลงสิ่งของให้มีชีวิตจิตใจแบบมนุษย์เคลื่อน
ไปสู่การพัฒนาหุ่นยนต์ของญี่ปุ่น ยกตัวอย่าง 
“ตู้ขายอัตโนมัติ” ที่ทันสมัยและมีความเป็น
มนุษย์มากย่ิงขึ้น 

ญี่ปุ่นมีตู้ขายของอัตโนมัติมากมายและ
ขายทุกอย่าง ทั้งบุหร่ี เคร่ืองดื่ม ดอกไม้ ข้าว
ห่อสาหร่าย กางเกงใน นิตยสาร ข้าวสารตู้
ขายอัตโนมัติ ปัจจุบันสามารถพูดได้  ทั้ ง
ภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน โปรตุเกส หรือแม้แต่
ภาษาถิ่นคันไซหรือนาโงย่า นอกจากน้ี ตู้
อัตโนมัติเร่ิมสามารถตรวจจับคุณสมบัติของผู้
ซ้ือ เช่น ถ้าตรวจจับได้ว่าผู้ซ้ือก าลังรู้สึกร้อน 
ตู้ขายของก็จะพูดว่า “จะรับของเย็นๆ ดับ
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การเห็นความส าคญัของ

สิ่งของและการแปลง

สิ่งของใหมี้ชีวิตจิตใจ

แบบมนษุยเ์คลื่อนไปส ู่

การพฒันาห ุ่นยนตข์อง

ญ่ีปุ่ น



ไอเดียนวตักรรม
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สนามบินญี่ปุ่นเปิดตวัหุ่นยนตผ์ูช้่วย

เพื่อใหบ้ริการช่วยใหน้กัทอ่งเท่ียว

ทุกวันน้ี หุ่นยนต์ท างานได้หลากหลายงาน
และน่าสนใจด้วย ตั้งแต่ การท าอาหารสด
ใหม่จากเมนูที่เลือกให้เราได้ภายใน 5 นาที 
หรือหุ่นยนต์ ได้กลายมาเป็นผู้ช่ วยท า
กายภาพบ าบัดให้กับผู้ป่วย  รวมถึงเป็น
หุ่นยนต์ช่วยเช็คอินสัมภาระที่สนามบิน  

ตอนน้ี “ฮิตาชิ” เป็นหุ่นยนต์ตัวใหม่ที่
จะช่วยน าทางให้แก่นักท่องเที่ยวที่หลง
ทางอยู่ในสนามบิน    ฮิตาชิได้ถูกเปิดตัวที่
สนามบินฮาเนดะในโตเกียว  โดย Hitachi 
EMIEW3 พูดได้ทั้งภาษาญี่ ปุ่น และ
ภาษาอังกฤษ รวมถึง มีค าแนะน าที่เป็น

ลายลักษณ์อักษรและอื่น ๆ โดยให้ข้อมูล
ผ่านระบบแสดงข้อมูลที่ติดตั้งอยู่ติดกับ
เคาน์เตอร์   การทดลองจะประกอบด้วย
สามขั้นตอน  ในช่วงแรก หุ่นยนต์จะหยุด
น่ิงอยู่ที่เคาน์เตอร์และให้ข้อมูลผู้ใช้ด้วย
ระบบการแสดง  ในระยะสอง หุ่นยนต์จะ
สามารถเคลื่อนจอแสดงผลของตัวเองและ
ตอบค าถามสนทนากับนักเดินทาง  ระยะ
ที่สาม  หุ่นยนต์จะพานักท่องเที่ยวไปยัง
สถานที่ที่ตนเลือกไว้ในสนามบิน

หุ่นยนต์สามารถเดินทางรอบสนามบิน

ด้วยความเร็ว 3.7 ไมล์ต่อชั่วโมงและ
สามารถลุกขึ้นเองได้หากมันเกิดพลาดพลั้ง 
ล้มลง

"ญี่ ปุ่นได้เห็นการเพิ่มขึ้นของจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงได้เพิ่มการบริการ
ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยว
ได้รับประโยชน์สูงสุด" ฮิโรชิ ซาโต รอง
ประธานอาวุโสและเจ้าหน้าที่บริหารของ
ฮิตาชิ กล่าวว่า ฮิตาชิหวังว่าจะเพิ่มจ านวน
ภาษาที่พร้อมใช้งาน EMIEW3 เพิ่มขึ้น ซ่ึง
รวมถึง  ภาษาจีนและภาษาเกาหลี เป็นต้น 

บริษัท ฮิตาชิก าลัง
ทดลองใช้บริการ
หุ่นยนต์ต้อนรับ

ที่สนามบินฮาเนดะ
โตเกียว
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การเติบโตอย่างรวดเร็วของ internet of 
things ในสิ่งต่างๆ ได้น าพาความเชื่อมโยง
กันของอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้านเข้าด้วยกัน   
ระบบบ้านอัจฉริยะ หรือ SMART HOME  
สามารถท างานผ่านการจดจ าใบหน้าไปยัง
แ ป้นพิ มพ์ ที่ เ ชื่ อ มต่ อกั บ ระบบ คลาวด์
(cloud-connected keyboard)   ท าให้เรา
สามารถแปลงโฉมอุปกรณ์ธรรมดาให้เป็น
อุปกรณ์อัจฉริยะได้ง่ายๆ

สามารถแปลงร่างเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะได้   
ตัวอย่างเช่น  วางแท็กการติดตามการเร่ง
ความเร็วไว้ที่ประตูหน้าเพื่อตั้งโปรแกรมให้
เปิดไฟในบ้าน     ตั้งแท็กเพื่อติดตามการ
สนทนาในห้องและปรับเสียงดังเบาของเพลง    
ย่ิงไปกว่าน้ันแท็กสามารถท างานร่วมกันได้ 
สร้างงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การ
รดน้ าต้นไม้อัตโนมัติ

Wireless tags 

Wireless tags แปลงรา่งอุปกรณต์า่งๆ

ใหเ้ป็นอุปกรณอ์จัฉริยะ

แปลงโฉมบา้นเราใหเ้ป็น SMART HOME ไดอ้ยา่งงา่ยดาย 

แปลงโฉมบ้านเรา
ให้เป็น SMART HOME

ได้อย่างง่ายดาย

อุปกรณ์ของ MESH อยู่ในรูปแบบที่เรียบง่าย สะอาด  คล้าย
รูปโดมิโน  การใช้งานแท็ก อินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายของแอป
พลิเคชัน ท าให้เราสามารถปรับโฉมบ้านเราให้กลายเป็นบ้าน
อัจฉริยะ หรือ SMART HOME โดยไม่จ าเป็นต้องเชี่ยวชาญ
ด้านการเขียนโปรแกรม   ส าหรับชุดเร่ิมต้นของ Tags  4 ชิ้น
และแอปของ MESH มีค่าใช้จ่ายประมาณ 190 เหรียญ
สหรัฐฯ และ Tags  ชิ้นต่อไปสามารถซ้ือเพิ่มได้ราคา 60 
เหรียญสหรัฐฯ     ส าหรับ Tags  ต่างมีตั้งแต่ การจับ
ความชื้น การจับภาพเคลื่อนไหว เซ็นเซอร์ส าหรับ LEDs 
และปุ่มง่ายๆ สามารถน าวัตถุอื่น ๆ ในชีวิตประจ าวันมาสู่โลก
แห่งความเชื่อมต่อได้อย่างดี
Website: meshprj.com/en

“MESH” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนวัตถุ
สิ่งของต่างๆ ให้กลายเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะได้  
โดยชุดอุปกรณ์ MESH ประกอบด้วยชุดของ
แท็กไร้สาย (Wireless tags ) และแอปพลิเค
ชันประกอบส าหรับการตั้งโปรแกรม  ผู้ใช้
เพียงวาง Wireless tags ลงบนวัตถุใน
ชีวิตประจ าวันและใช้แอปเพื่อก าหนดงาน
บางอย่าง อุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านเราก็จะ



Fisherman's Call
ชาวประมงญี่ปุ่นใหบ้ริการโทรปลกุยามเชา้

องค์กรประมงญี่ปุ่นเสนอบริการท่ีชาวประมงจะ
โทรหาผู้ใช้ในตอนเช้าเพ่ือช่วยปลุกพวกเขาในวัน
ใหม่

บริการนี้เรียกว่า "Fisherman's Call" เมื่อ
ผู้ใช้ลงชื่อสมัครใช้โดยกรอกแบบสอบถามแล้ว
เลือกเวลาปลุกท่ีต้องการ ผู้ ใช้สามารถเลือก
ชาวประมงท่ีจะเป็นผู้โทรมาปลุกพวกเขาได้ด้วย 
บริการจะแสดงภาพและตัวอย่างเสียง และยัง
แสดงชนิดของปลา ท่ีชาวประมงแต่ละคน
เชี่ยวชาญด้วย 

ไอเดียดีๆ นี้เกิดจากชาวประมงต้องการให้คน
ญี่ปุ่นรุ่นใหม่รับรู้และทราบถึงอุตสาหกรรมการ
ประมงของญี่ปุ่น 

ชาวประมงญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมท่ีอยู่เบื้องหลัง
โครงการนี้น าโดยกลุ่มชาวประมงหนุ่มของ
ภูมิภาคซันริคุ ท่ีมีจุดมุ่ งหมายหลักคือท าใ ห้
อุตสาหกรรมดูดีในสายตาของคนรุ่นใหม่ จึง
นับเป็นความคิดง่ายๆ สนุกๆ ท่ีสร้างสรรค์ดี
ทีเดียว

Website: call.fishermanjapan.com



รถยนตท์ี่สามารถอ่านใจของคณุได้

บริษัทรถยนต์ต่างๆ ได้พัฒนาเทคโนโลยีการ
ขับขี่แบบอัตโนมัติในยานพาหนะหลายรูปแบบ 
ทั้งรถยนต์ไร้คนขับ รถบรรทุกไร้คนขับ เรือไร้
คนขับ รถบัสไร้คนขับ และในหลายประเทศได้
มีการทดลองทดสอบในพื้นที่ถนนจริงไปแล้ว 

นอกจากรถยนต์ไร้คนขับแบบต่างๆ แล้ว 
ล่าสุด บริษัทนิสสัน ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น
ก าลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ซ่ึงเรียกกัน
ว่า "Brainwave"  เทคโนโลยีน้ีจะช่วยให้
รถยนต์สามารถอ่านการท างานของสมองของผู้
ขับขี่และปรับเปลี่ยนการขับขี่ให้ตอบสนองได้
เ ท ค โน โ ล ยี น้ี ใ ช้ Electroencephalograph 
(EEG) เพื่อวัดกิจกรรมคลื่นสมอง แล้วระบบ 
Brainwave จะถอดรหัสและวิเคราะห์ข้อมูล
ดังกล่าว 

Brainwave ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับ
คนขับเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติมากกว่าเป็นระบบ
อัตโนมัติอย่างเต็มที่ นักวิจัยค้นพบว่าคลื่น
สมองสามารถช่วยคาดการณ์ได้ว่าผู้ ขับขี่
ต้องการเริ่มต้นท าอะไร เช่น หมุนพวงมาลัย

ดังน้ัน ระบบจะสามารถเรียนรู้การคาดการณ์
ล่วงหน้าไดค้รู่หน่ึงก่อนที่คนขับจะท าจริงๆ

นิสสันเห็นว่าระบบน้ีจะเป็นประตูไปสู่การ
สร้างยานพาหนะที่เป็นอัตโนมัติอย่างเต็มที่ 
และจะช่วยให้ผู้ขับเรียนรู้ที่จะเชื่อใจเทคโนโลยี
แบบน้ีได้ นอกจากน้ี การใช้งานอีกระบบหน่ึง
คือการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในของ

ยานพาหนะ  เช่น เมื่อเห็นว่าแอร์เย็นเกินไป 
ระบบก็สามารถเปิดเคร่ืองท าความร้อนได้ 

ปัจจุบัน นิสสันก าลังเตรียมพร้อมส าหรับ
ในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้า โดยพยายามสร้าง
ยานพาหนะที่เป็นอัตโนมัติที่รวมเทคโนโลยี
อ่านคลื่นสมองน้ีไว้ด้วยกัน 
www.nissan.co.uk/experience-nissan/intelligent-mobility



กระจกที่ซ่อมแซมตวัเองได ้

ล่าสุด นักวิจัยชาวญี่ ปุ่นได้พัฒนาแก้วที่
สามารถเยียวยาซ่อมแซมตัวเองได้จากรอย
ร้าวและรอยแตก 

หน้าจอส่วนใหญ่มักจะท าขึ้นมาจาก
โพลิเมอรท์ี่มีน้ าหนักโมเลกุลสูง ซ่ึงทนทาน
พอที่จะใช้งานในชีวิตประจ าวันได้ แต่ยาก
ที่จะซ่อมแซมเม่ือจอแตก 

เน่ืองจากห่วงโซ่พอลิเมอร์มีการเชื่อม
กันมากเกินกว่าที่จะสามารถท าให้กลับมา
ต่อติดกันอีกคร้ังได้อย่างง่ายๆ โดยเราต้อง
ใช้อุณหภูมิสูงถึงประมาณ 120 องศา
เซลเซียสหรือสูงกว่าเพื่อที่จะจัดระเบียบ
เชื่อมโยงกันใหม่อีกคร้ังได้ 

อย่างไรก็ตาม ข่าวดีก็คือ ตอนน้ี กลุ่ม
นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ได้ค้นพบ
วิธีการสร้างแก้วที่สามารถปิดผนึกกันได้ใน

อุณหภูมิที่ต่ าได้ ดังน้ัน ตอนน้ีจึงใกล้จะ
หมดยุคที่หน้าจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอ
โทรศัพท์มือถือแตกกันแล้ว

โดยกระจกแบบใหม่น้ีจะการกดเพียง 
30 วินาทีที่ อุณหภูมิ เพีย ง  21 องศา
เซลเซียส ก็จะท าให้รอยร้าวผสานกันใหม่
ได้  ในขณะที่ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนได้ทดลอง
ใช้วัสดุเยียวยาซ่อมแซมตนเองบางส่วน 
แต่ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันก็สามารถแก้ไขได้
เพียงแค่รอยขีดข่วนเล็กๆ น้อยๆ เท่าน้ัน 
นวัตกรรมใหม่น้ีจึงเป็นความหวังที่จะท าให้
เกิดกระจอซ่อมตัวเองได้ ท าให้ลดความ
จ าเป็นในการซ่อมแซมหรือทิ้ง ซ่ึงจะช่วย
ยืดอายุของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบด้วย
กระจกอีกจ านวนมาก เป็นนวัตกรรมดีๆ ที่
ปฏิวัติวงการเลยทีเดียว

www.macro.chem.t.u-tokyo.ac.jp



::: SOCIETY 5.0 ::: 

สงัคมญี่ปุ่นแห่งอนาคต



SOCIETY 5.0

สงัคมญี่ปุ่นแห่งอนาคต

ในแต่ละสังคม มีล าดับการพัฒนาเป็นการเฉพาะของ
ตนเอง สั งคมในอนาคตของแต่ละสังคมขึ้นอยู่กับ
วิสัยทัศน์ที่มองไปในอนาคตเพื่อจะพัฒนาสังคมต่อไป 
วิธีการที่ส าคัญคือการน าพัฒนาการทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่ มาผนวกรวมกับฐานเดิมของสังคมที่
มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคน วัฒนธรรม และธรรมชาติ เพื่อ
น ามาแก้ไขปัญหาเดิมๆ ที่ยังมีอยู่ ความท้าทายใหม่ที่
ก าลังจะต้องเผชิญในอนาคต พร้อมทั้งเพื่อสร้างสรรค์
และยกระดับประชาชนและสังคมให้ก้าวหน้ามากขึ้น

ประเทศไทยเรามีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 4.0” 
หรือการยกระดับประเทศผ่านการสร้างสรรค์ทาง
นวัตกรรม ซึ่งเป็นท่ียอมรับและมีการถกเถียงหารือกัน
อย่างกว้างขวาง ในประเทศญี่ปุ่นเอง แนวคิดเรื่อง 
“สังคมญี่ปุ่น 5.0” ก็เป็นแนวคิดท่ีน่าสนใจ น่าเรียนรู้ 
และน่าศึกษาดูว่าคนญี่ปุ่นคิดอย่างไรกับอนาคตของ
ประเทศ จะพัฒนาสังคมไปในทิศทางใด

วิธีการท่ีส าคญั คือ การน าพฒันาการทางเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมสมยัใหม่ มาผนวกรวมกบัฐานเดิมของสงัคมท่ีมีอย ่ 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

แนวคิดเรื่อง “สงัคมญีปุ่่น 5.0” 

ก็เป็นแนวคิดท่ีน่าสนใจ น่าเรียนร  ้

และน่าศึกษาด ว่า

คนญีปุ่่นคิดอย่างไร

กบัอนาคตของประเทศ 

จะพฒันาสงัคมไปในทิศทางใด

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

เรื่อง: ฝ่ายวิจัยสถาบันอนาคตไทยศึกษา
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ญี่ปุ่นกับสังคม 5.0
ล าดับพัฒนาการของสังคมญี่ปุ่นเร่ิมจาก 

สังคมการล่าสัตว์ (Society 1.0) มาสู่สังคม
เกษตรกรรม (Society 2.0) ก้าวไปสู่สังคม
อุตสาหกรรม (Society 3.0) และปัจจุบันคือ
สังคมข้อมูลสารสนเทศ (Society 4.0) 
วิสัยทัศน์สังคม 5.0 ของญี่ปุ่นหมายถึงสังคม
ที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง เป็นสังคมที่มีความ
สมดุลของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ
การแก้ปัญหาทางสังคม ผ่านการน าระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงพื้นที่
เสมือน (ไซเบอ ร์สเปซ)  และพื้ นที่ ทาง
กายภาพ (พื้นที่จริง) เข้าด้วยกัน และใช้
ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) และระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
ซ่ึงท าให้สามารถบริหารจัดการเร่ืองต่างๆ ใน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สั ง คม  5 . 0  น า เสนอ ในแผนพัฒนา
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ฉบับที่ 5 ใน
ฐ าน ะสั ง คม ในอ นา คตที่ ญี่ ปุ่ น ค ว ร ใ ห้
ความส า คัญ ที่ ผ่ านมา ในสั งคมข้ อมู ล
สารสนเทศ (Society 4.0) ญี่ปุ่นเห็นว่าเพียง
แค่การแบ่งปันความรู้และข้อมูลน้ันยังไม่
เพียงพอ อีกทั้งความร่วมมือระหว่างกันของ
คนและองค์กรยังเกิดขึ้นได้ยาก ข้อจ ากัดที่
ส าคัญ คือ ปริมาณข้อมูลจ านวนมากที่ล้น
เกิน การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่าน้ีเป็นงานหนัก

ญี่ปุ่นกบัสงัคม 5.0

นอกจากน้ี การท างานถูกจ ากัดจากอายุของ
คนญี่ ปุ่นที่สูงขึ้น ระดับความสามารถที่มี
แตกต่างกัน ความท้าทายในภาพรวมของ
ญี่ปุ่น คือ อัตราการเกิดลดลง การเพิ่มขึ้น
ของผู้สูงอายุ และการลดลงของประชากร 

สังคม 5.0 เกิดขึ้นได้จากเทคโนโลยี
ปัจจุบันที่เอื้อให้เกิดการเชื่อมกันระหว่าง
พื้นที่เสมือนกับพื้นที่ทางกายภาพหรือพื้นที่
จริง ในสังคมข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านมา 
(Society 4.0) ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลผ่าน
บริการคลาวด์และฐานข้อมูลในโลกเสมือน 
ผ่านการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต ท าให้
สามา รถสื บ ค้นและวิ เ ค ราะห์ ข้ อมู ลที่
เกี่ยวข้องกับตนได้ ส่วนในสังคม 5.0 ข้อมูล
ต่างๆ จากพื้นที่ทางกายภาพจ านวนมากจะ
ถูกสะสมในโลกเสมือน โดยในโลกเสมือนน้ัน 
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จะได้รับการ
วิเคราะห์โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
ในสังคมข้อมูลที่ผ่านมา การปฏิบัติทั่วไป คือ 
การรวบรวมข้อมูลผ่านทางเครือข่ายและท า
การวิเคราะห์โดยมนุษย์ แต่ในสังคม 5.0 คน 
สิ่งต่างๆ และระบบต่าง ๆ จะเชื่อมต่อกันใน
โลก เสมื อน  และผลลั พ ธ์ ที่ ดี ที่ สุ ด จาก
ปัญญาประดิษฐ์จะส่งมอบกลับสู่โลกจริง 
กระบวนการน้ีจะน า คุณค่าใหม่ๆ  มาสู่
อุตสาหกรรมและสังคมในแบบที่ไม่เคยท า
ได้มาก่อน
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สังคม 5.0 กับการเดินทางในอนาคต 
(Mobility)
ในสังคม 5.0 จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากรถยนต์ 
ข้ อมู ล เ รียล ไทม์ เกี่ ยวกับสภาพอากาศ
การจราจร ที่พัก อาหารและเคร่ืองดื่ม และ
ประวัติส่วนตัว  ท าให้การเดินทางและการ
ท่องเที่ยวจะง่ายดายขึ้นมาก เช่น ท าให้
เส้นทางการท่องเที่ยวตรงกับความต้องการ
ส่วนบุคคล และเสนอแผนการที่ดีที่สุดในการ
พิจารณาจากสภาพอากาศและความแออัด 
การเดินทางจะเป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย
และปลอดภัย โดยไม่เกิดความแออัดและลด
อุ บัติ เหตุผ่ านรถยนต์ที่ ขับขี่ ด้ วยตนเอง 
นอกจากน้ี การเดินทางจะลื่นไหลคล่องตัว
จากการเชื่อมบริการแบ่งปันรถกับการขนส่ง
สาธารณะ ผู้สูงอายุและผู้พิการทางร่างกายก็
สามารถเดินทางด้วยตัวเองผ่านการใช้เก้าอี้
ล้อเลื่อนอัตโนมัติ

สังคม 5.0 กับการผลิตในอนาคต 
สังคม 5.0 ช่วยให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูล
ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค ข้อมูล
สินค้าคงคลังของผู้จัดจ าหน่าย และข้อมูล
การจัดส่งสินค้าแบบเรียล์ไทม์ด้วยระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ ท าให้สามารถวางแผนการ
ผลิตที่ยืดหยุ่นและจัดการสินค้าคงคลังเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันด้วยการ
สร้างการเชื่อมโยงกับซัพพลายเออร์ใน
อุตสาหกรรม  สามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) และหุ่นยนต์ในการประสานงานระหว่าง
โรงงานเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นประหยัดแรงงาน  ท าให้การกระจาย
สินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถ
ขนส่งสินค้าข้ามอุตสาหกรรมร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยให้ลูกค้าและ
ผู้บริโภคสามารถรับสินค้าราคาถูกได้อย่าง
รวดเร็วในการจัดส่งตามความต้องการ สังคม 
5 . 0  เ ป็ น ค ว า ม ห วั ง ใ น ก า ร เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ของญี่ปุ่น รวมถึงการตอบสนองต่อภัยพิบัติ 
การลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย 
รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและกระตุ้น
การบริโภค

ในสังคม 5.0 
จะมีการวิเคราะห์

Big Data ช่วยการเดินทาง
ในอนาคตให้สะดวก สบาย 

ปลอดภัยย่ิงข้ึน

ปัญญาประดิษฐ์ AI 
และหุ่นยนต์จะเขา้มา

ช่วยตอบโจทย์การผลิต
ในอนาคตมากข้ึน



สังคม 5.0 กับการดูแลสุขภาพและการ
ดูแลผู้ป่วยในอนาคต
สังคม 5.0 จะเปิดโอกาสให้เราวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมข้อมูลทาง
สรีรวิทยาในเวลาจริง ข้อมูลทางการแพทย์ 
ข้อมูลการรักษา การติดเชื้อและข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม จึงท าให้สามารถตรวจสุขภาพ
แบบเรียลไทม์ ท าให้สุขภาพที่ดีและตรวจหา
ความเจ็บป่วยได้สะดวก ผู้ป่วยสามารถใช้
ชีวิตที่สะดวกสบายด้วยตัวเอง โดยการใช้
หุ่นยนต์ช่ วยรวมถึ ง เ ป็นคู่สนทนา และ
สามารถใช้หุ่นยนต์เพื่อลดภาระในการดูแล
สุขภาพและการดูแลผู้ป่วย แพทย์สามารถ
มอบการรักษาที่ดีที่สุดโดยการแบ่งปันข้อมูล
ด้านสรีรวิทยาและข้อมูลทางการแพทย์ 
สังคม 5.0 จึงช่วยลดต้นทุนทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ การดูแลและ
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสถาน
บริการด้านสุขภาพ

สังคม 5.0 กับการเกษตรในอนาคต
การวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ข้อมูล
การ เจ ริญ เติ บ โตของพื ช  สภาพตลาด 
แนวโน้มความต้องการอาหารแบบเรียล์ไทม์
ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์จากการเชื่อมโยง
ระบบผ่าน Internet of Things (IoTs) จะ
ช่วยให้ เกิดการท าฟาร์มแบบอัจฉริยะที่
สามารถประหยัดแรงงานและมีการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูงด้วยการท างานโดยอัตโนมัติ
ในฟาร์ม ช่วยประหยัดแรงงานผ่านการใช้
หุ่นยนต์ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ าตาม
การคาดการณ์สภาพอากาศข้อมูลแม่น้ า 
สามารถจัดท าแผนการท าการเกษตรด้วยการ
ก าหนดผลผลิตพืชที่เหมาะกับความต้องการ 
การเพิ่มประสิทธิภาพแผนการท างานร่วมกับ
การคาดการณ์สภาพอากาศ การแบ่งปัน
ประสบการณ์และความรู้และการขยายฐาน
ลูกค้า ท าให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้า
เกษตรได้ตามความต้องการของตลาดและส่ง
มอบผลผลิตในฟาร์มให้กับผู้บริโภคเมื่อพวก
เขาต้องการโดยยานพาหนะขับขี่ด้วยตนเอง 
การแก้ปัญหาเหล่าน้ีจะช่วยเพิ่มการผลิต
อาหารและสร้างเสถียรภาพของอุปทาน
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่
การเกษตร ลดเศษเหลือจากอาหารและ
กระตุ้นการบริโภค

ในสังคม 5.0
จะใช้หุ่นยนต์

ช่วยดูแลสุขภาพและ
การดูแลผู้ป่วย 

ใช้ Internet of 
Things (IoTs)

ช่วยให้เกิดการท าฟาร์ม
แบบอัจฉริยะ
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สังคม 5.0 กับอาหารแห่งอนาคต
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่

ครอบคลุมข้อมูลการแพ้อาหารส่วน
บุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร 
อาหารที่เก็บในตู้เย็นของครอบครัว การ
เก็บสินค้าในร้านค้าปลีกและสภาวะ
ตลาด ซ่ึ งจะส่งผลท า ให้การ จัด ซ้ือ
อาหารท าได้สะดวก โดยการเสนอ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่
เหมาะกับข้อมูลภูมิแพ้และความชอบ
ส่วนบุคคล ช่วยลดของเสีย ผ่านการ
จัดการอาหารที่จัดเก็บไว้ในตู้เย็นโดย
อัตโนมัติ และท าให้สามารถสั่งซ้ือและ
จัด ซ้ืออาหารที่ จ า เ ป็นเท่า น้ัน การ
รับประทานอาหารน่า ร่ืนรมย์ขึ้นโดย
การเสนอการปรุงอาหารตามความชอบ

ของครอบครัวหรือภาวะสุขภาพในแต่
ละวัน นอกจากน้ี ผู้ผลิตฟาร์มและ
ร้านค้าปลีกจัดการการผลิต การสั่งซ้ือ
และสินค้าคงคลังตามความต้องการของ
ลูกค้า ส าหรับสังคมโดยรวมจะสามารถ
ช่ วยลดขยะจากอาหารและท า ให้
อุตสาหกรรมอาหารมีความสามารถใน
การแข่งขันสูงขึ้น



สังคม 5.0 และอนาคตของพลังงาน
กา ร วิ เ ค ร าะห์ ข้ อ มู ล ขนาด ใหญ่ ที่
ครอบคลุมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา การ
ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้า การเรียกเก็บ
เงินของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และการใช้
พลังงานของทุกครัวเรือน จะช่วยให้
จัดหาพลังงานมีเสถียรภาพ ผ่านแหล่ง
พลังงานที่หลากหลายที่ขึ้นอยู่กับการ
พยากรณ์ความต้องการที่ถูกต้องและ
การคาดการณ์สภาพอากาศ ช่ วย
ส่งเสริมการประหยัดพลังงานของแต่ละ
ครัวเรือน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานตามการพยากรณ์อุปทาน
สังคมโดยรวมสามารถช่วยจัดหา

พลังงานที่มีเสถียรภาพและลดภาระ
ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
สังคม 5.0 กับอนาคตของการป้องกัน
ภัยพิบัติ (Disaster Prevention)
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงในการ
เกิดภัยพิ บัติทางธรรมชาติสู ง  การ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ครอบคลุม
การสังเกตการณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติทางดาวเทียม โดยใช้เรดาร์
ตร วจอาก าศบนพื้ น ดิ น  ห รื อ โ ดย
เคร่ืองบินรบ ข้อมูลความเสียหายของ
โครงสร้าง เซ็นเซอร์และข้อมูลความ
เสียหายบนท้องถนนจากรถยนต์ ซ่ึงจะ

ส่งผลท าให้ทีมกู้ภัยสามารถ ค้นพบ
ผู้ประสบภัยได้ทันทีผ่านชุดช่วยเหลือ
หุ่นยนตช์่วยเหลือและช่วยเหลือพวกเขา
จากอาคารที่ เ กิ ดภั ยพิ บัติ ไ ด้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว ท าให้ผู้ประสบภัยทุกคนมีที่พัก
พิงและข้อมูลเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์
ผ่านทางโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่น ๆ 
ตามสภาพความหายนะ และสามารถ
เคลื่อนย้ายคนไปยังที่พักพิงได้อย่าง
ปลอดภัย สามารถจัดส่งวัสดุบรรเทา
ทุกข์ที่ดีที่สุดผ่านโดรนหรือรถขับเคลื่อน
ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้สังคมโดยรวม
สามารถช่วยลดความเสียหายและฟื้นตัว
ได้เร็วขึ้น

การขับเคลื่อนสังคม 5.0
เป้าหมายส าคัญของสังคม 5.0 คือการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาทางสังคม การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญเช่นน้ีในโลกเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น IOT, หุ่นยนต์, ปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งหมดน้ีสามารถส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของสังคมได้ ญี่ปุ่นจึงพยายามท าให้สังคม 5.0 เกิดขึ้นจริง ในฐานะสังคมใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่าน้ีเข้าด้วยกันใน
ทุกอุตสาหกรรมและสังคม เพื่อให้สามารถบรรลุทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาทางสังคมในแบบคู่ขนานกัน

สังคม 5.0 เป็นกรอบแนวคิดใน
การพัฒนาที่ส าคัญของญี่ปุ่น ที่
ช่วยให้เราเห็นภาพของการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่ วย
พัฒนาสังคมในมิติต่างๆ อย่าง
น่ า ส น ใ จ  ช่ ว ย ใ ห้ เ ร า ม อ ง
เทค โน โล ยี ใ นมุ มบวกและ
เชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหา
สังคม อีกทั้ งช่วยให้ เราเห็น
หนทางและโอกาสในการใช้
เทคโนโลยีมาแก้ไขข้อจ ากัด
ต่างๆ ของประเทศ ดังค าพูด
ที่ว่า เทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ดีหรือ
ร้ายในตัวของมันเอง ทุกอย่าง
ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้คนจะเลือกปรับ
ใช้เองอย่างเหมาะสม



::: LOW CARBON SOCIETY ::: 

ญี่ปุ่นกบั

สงัคมคารบ์อนต า่แห่งอนาคต



LOW CARBON SOCIETY

ในแต่ละวัน เราดื่มกาแฟ ทานอาหาร ซ้ือของเข้าบ้าน 
แล้วก็ทิ้งขยะ เพื่อให้รถขยะน าไปจัดการต่อ ทั้งของ
เ สี ยทั่ ว ไ ป  อุ ปก ร ณ์ อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ที่ เ สี ย ห า ย 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่พัง ย่ิงสังคมเราบริโภคมากเท่าไหร่ เรา
ก็ได้มักจะได้ข่าวว่าปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกทีๆ จนเกิน
ปริมาณที่จัดการถูกต้อง

ความท้าทายของการบริหารจัดการทรัพยากร เป็น
เร่ืองที่ทุกเมือง ทุกสังคมและทุกประเทศต้องเผชิญ
เหมือนกัน ย่ิงประเทศพัฒนาไปมากเท่าไหร่ เศรษฐกิจ
หมุนเวียนมากขึ้นเท่าไหร่ ทรัพยากรที่น ามาใช้ ของ
เสียที่ปล่อยออกมาก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว 

ความทา้ทายของการบรหิารจดัการทรพัยากร 

เป็นเรือ่งท่ีทกุเมือง ทกุสงัคม และทกุประเทศตอ้งเผชิญ

ไอเดียของประเทศญี่ปุ่น
จะจัดการเรื่องนี้อย่างไร? 

ญี่ปุ่นมีความคิดดีๆ 
ส าหรับจัดการทรัพยากร
เพื่อก้าวสู่สังคมในอนาคต

ญี่ปุ่นกบัสงัคมคารบ์อนต า่แห่งอนาคต

เรื่อง: กองบรรณาธิการ THAILAND FUTURE
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สังคมหมุนเวียนวัสดุที่ดีของญ่ีปุ่น
ไอเดียของประเทศญี่ปุ่นจะจัดการเร่ืองน้ี
อย่างไร? ประเทศที่เป็นเกาะ ประชากร
มากกว่า 100 ล้านคน และเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดับประเทศพัฒนาแล้ว น่าจะมีความคิด
ดีๆ ส าหรับจัดการทรัพยากรเพื่อก้าวสู่
สังคมในอนาคต

ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ญี่ ปุ่ น มี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ก า ร น า เ ข้ า
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก  ทั้งพลังงาน 
อาหาร และวัตถุดิบอื่ นๆ  ญี่ ปุ่น เ ร่ิม
มองเห็นปัญหาที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณของเสีย เช่น ความ
เสี่ยงของมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ข้อจ ากัด
เร่ืองระบบบ าบัดขยะ และต้นทุนที่สูงขึ้น   
ดังน้ัน การตอบสนองทางนโยบายของ
ญี่ ปุ่น คือ การพยายามมุ่งไปสู่การเป็น
สั ง ค ม ห มุ น เ วี ย น วั ส ดุ ที่ ดี  ( Sound 
Material Cycle Society) 

แนวคิดจุนคังกะตะชาไค (Junkan-
gata-shakai) หรือ สังคมหมุนเวียนวัสดุที่
ดี ได้เร่ิมมีขึ้นคร้ังแรกในปีค.ศ. 1991 โดย
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของส านักงาน
สิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น แนวคิดสังคมหมุนเวียน
วัสดุที่ดีมีรากฐานมาจากหลักการ  3R  
(Reduce, Reuse, Recycle)  ปัจจัย
ส าคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของขยะและ
ปริมาณขยะที่ไม่ได้บ าบัดจัดการอย่างดี 

ท าให้เกิดมลพิษในด้านต่างๆ ทั้งมลพิษ
ทางอากาศ ดิน น้ า และการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และปริมาณของวัตถุดิบที่เสีย
ไป เน่ืองจากความไม่มีประสิทธิภาพของ
การใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการ
ขยะที่มหาศาล 

สังคมหมุนเวียนวัสดุที่ดีจึงเป็นหน่ึงใน
ก ล ยุท ธ์ เ พื่ อ ล ดข ยะแ ละล ดก า รน า
ทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาใช้ โดยการน า
กลับมาใช้ซ้ า การรีไซเคิล และก าจัดอย่าง
เหมาะสม ให้เกิดสมดุลขึ้น

แล้วต้องท าอย่างไร?
ขั้นตอนแรกสุดของการสร้างสังคม

หมุนเวียนวัสดุที่ดี คือ การต้องเข้าใจถึง
การไหลของวัสดุ (flows of materials) 
ในภาคเศรษฐกิจ  ญี่ปุ่นได้สร้างบัญชีการ
ไหลเวียนวัสดุ  (Material Flow 
Accounts: MFA) ซ่ึงบัญชีน้ีกลายเป็น
เค ร่ืองมือส าห รับ บูรณาการนโยบาย
สิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น 

บัญชีการไหลเวียนวัสดุ (MFA) ได้
ระบุชัดถึงการไหลเวียนของวัตถุดิบใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศญี่ ปุ่น และ
บันทึกรายการภาพรวมของการไหลเวียน
น้ันไว้ จึงท าให้ภาครัฐสามารถก าหนด
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดการไหลเวียนวัตถุดิบ 
(material flow indicators) ได้ 

ญี่ ปุ่นได้ออกกฎหมายหลักส าหรับการ
จัดตั้งสังคมหมุนเวียนวัสดุที่ดีตั้งแต่ปีค.ศ. 
2000 แผนที่ 1 (1st Fundamental 
Plan for Establishing a Sound 
Material Cycle Society) ได้ผ่านรัฐสภา
ในปีค.ศ 2003  และมีแผนฉบับปรับปรุง
ในปีค.ศ. 2008  กฎหมายถูกใช้ เ ป็น
เคร่ืองมือเพื่อบูรณาการการบริหารจัดการ
ขยะ ของเสีย และการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพเข้ากับกระบวนการบริหาร
เศรษฐกิจของญี่ปุ่น 

นอกจากน้ี ญี่ปุ่นยังมีกฎหมายเฉพาะ
เร่ืองรีไซเคิล ส าหรับรายสินค้าและราย
สาขา เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเพื่อ
ก้าวสู่สังคมหมุนเวียนวัสดุที่ดี ในขณะที่
กฎหมายส่งเสริมการจัดซ้ือที่เป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อมเป็นการสนับสนุนสินค้า รี
ไซเคิล

ก าหนดมาตรฐานอ้างอิงจากผู้ท่ีท าได้ดี
ท่ีสุด (Top Runner Standard)

ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ แ ล ะ
ประสบการณ์การเข้ าสู่ สั งคมที่มีการ
หมุนเวียนวัสดุที่ดีที่น่าสนใจ โดยเร่ิมจาก
ใช้วิธีการสมัครใจของอุตสาหกรรม ซ่ึง
แม้ว่ าญี่ ปุ่นจะก าหนดเ ป้าหมายของ
ประเทศไว้ในแผนงานพื้นฐานเพื่อเข้าสู่
สังคมหมุนเวียนวัสดุที่ แต่ไม่ได้ก าหนด
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เป้าหมายผูกพัน (binding targets) 
ส าหรับภาคอุตสาหกรรม แต่อาศัยความ
สมัครใจของภาคอุตสาหกรรมโดยเอกชน
เอง 

นอกจากน้ี ยังได้อาศัยการปฏิบัติการ
โดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดย
รัฐบาลท้องถิ่นรับผิดชอบในส่วนการ
บริหารขยะมูลฝอยในเมือง พยายามลด
ภาระสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะ และไอเดียที่
น่าสนใจที่สุดคือการก าหนดมาตรฐาน
อ้างอิงจากผู้ที่ท าได้ดีที่สุด (Top Runner 
Programmed) ทั้งที่ในหลายๆ ประเทศ
มักใช้การสร้างประสิทธิภาพด้านพลังงาน 
โดยอาศัยมาตรการขั้นต่ า  (Minimum 
Efficiency Performance Standard) 
แต่ประเทศญี่ ปุ่นใช้ ยุทธศาสตร์ที่ต่ าง
ออกไป โดยใช้โครงการก าหนดมาตรฐาน
อ้ า ง อิ ง จ า ก ผู้ ที่ ท า ไ ด้ ดี ที่ สุ ด เ พื่ อ ห า
แบบจ าลองที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในตลาด 
จากน้ันจึงขยายมาตรฐานที่ดีที่สุดน้ีให้

ผู้ประกอบการรายอื่นต้องท าตาม โดย
ก าหนดการก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนใน
อนาคตไว้ว่าจะกลายเป็นมาตรฐานที่ใช้

สร้างสังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon 
Society Creation)

นอกจาก เรื่องสังคมหมุนเวียนวัสดุที่ดี
แล้ว  ประเทศญี่ปุ่นยังมีเป้าหมายที่จะก้าว
เข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ าอีกด้วย เพื่อสร้าง
สังคมคาร์บอนต่ า ประเทศญี่ปุ่นก าหนด
หลักการส าคัญคือ การลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกภาค
ส่วน โดยประเทศญี่ ปุ่นจะมุ่งสู่การเป็น
สังคมคาร์บอนสมดุล (Carbon neutral 
society) ซ่ึงหมายถึงสังคมที่มีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในระดับที่ ธรรมชาติ
สามารถดูด ซับได้  ซ่ึ งการที่ จะบรรลุ
เป้าหมายสังคมคาร์บอนสมดุลน้ีทุกภาค
ส่วนต้องค านึงถึงการลดปริมาณคาร์บอน
ในทุกๆ กิจกรรม เน้นการมีวิถีชีวิตที่เรียบ
ง่ายและตระหนักถึงการส่งเสริมคุณภาพ

ชี วิ ต  โ ดย ภาย ใต้ สั ง คมคา ร์บอนต่ า 
ประชาชนควรพยายาม ละทิ้งค่านิยมที่
มุ่งเน้นการบริโภค หันมามุ่งเน้นคุณค่าของ
สถาบันครอบครัว สายใยชุมชน และ 
ความสัมพันธ์กับธรรมชาติ โดยต้องมีความ
ตระหนักและรู้สึกผิดหากใช้ทรัพยากร
อย่างไม่รู้คุณค่า (Mottainai spirit) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่จะสะท้อนออกมา
ในทางเลือกของผู้บริโภคซ่ึงจะน าพาให้
สังคมไปสู่สังคมคาร์บอนต่ าซ่ึงจะน าไปสู่
การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
ได้อย่างย่ังยืน ในสังคมคาร์บอนต่ าน้ัน 
มนุษย์และสังคมถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ระบบนิเวศโลก เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงภาวะ
โลกร้อนจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อง
รักษาและฟื้นฟูธรรมชาติ เพื่อการเอื้อ
ประโยชน์ซ่ึงกันและกันระหว่างมนุษย์และ
ธรรมชาติ รวมทั้งการสนับสนุนเทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



สังคมคาร์บอนต่ าของญี่ปุ่นจะถูกสะท้อน
ออกมาใน 6 มิติ 

มิติท่ี 1 การเดินทางเคลื่อนย้าย เน้นการ
ใช้ระบบขนส่งมวลชน แนะน าระบบ
แบ่งปันรถยนต์ให้ประชาชนรู้จัก ระบบ
ขนส่งและจัดส่งจะถูกก ากับโดยระบบ
สารสนเทศที่ก้าวหน้า เพื่อให้เกิดการ
กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพและปล่อย
คาร์บอนต่ า
มิติท่ี 2 สิ่งแวดล้อมการท างานและการใช้
ชี วิ ต  ประหยัดพลั ง งานด้ วยพื้ นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้คนสามารถ
ท างานจากที่บ้านหรือสถานที่อื่นได้โดยไม่
ต้องเดินทางเข้าเมือง
มิติท่ี 3 อุตสาหกรรม ภาวะโลกร้อนถือ
เป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจ บริษัทเอกชน
ต้องเปิดเผยรายละเอียดของกิจกรรมที่

ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สาธารณชน
รับทราบ การลดปริมาณปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้รับการค านึงถึง
ตลอดทั้งสายโซอุ่ปทาน ด้านเทคโนโลยี
เน้นนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต เช่น 
อุตสาหกรรมเหล็ก มีการใช้ไฮโดรเจนมา
ท ด แ ท น ก า ร ใ ช้ ถ่ า น หิ น  ก า ร ที่
ภาคอุตสาหกรรมได้ใช้เทคโนโลยีด้านการ
ผลิตที่สะอาดเหล่านี้จะสามารถลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่าง
มีนัยส าคัญ
มิติท่ี 4 ทางเลือกของผู้บริโภค ประชาชน
ควรไม่รับหีบห่อที่ไม่จ าเป็น มีความพอใจที่
จะซ้ือสินค้าที่ใช้ซ้ าได้และสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในสินค้าจาก
ภายในชุมชนของตนเอง ไม่สนับสนุน
สินค้าจากบริษัทที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม ระบบ Eco-point ไดค้ะแนน

จากกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มิติท่ี 5 ป่าไม้ และการเกษตรโภคภัณฑ์ 
สิ่งเสริมการบริหารจัดการการเกษตรและ
การผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่อนุญาตให้ผู้บริโภค
สามารถทราบถึงที่มาและวิธีการผลิตของ
โภคภัณฑ์ต่างๆ
มิติ ท่ี 6 รูปแบบที่แตกต่างระหว่างเขต
เมือง และเขตชนบท ก าหนดให้มีการวาง
รูปแบบของเมืองให้เหมาะสมตามขนาด
ของเมือง โดยแบ่งประเภทของเมืองตาม
ขนาดได้ 3 ระดับ 1.เมืองขนาดกลางถึง
ใหญ่ 2.เมืองขนาดเล็ก 3.เขตชนบท โดย
ได้ระบุประเภทของปัจจัย 3 อย่าง คือ
ระบบคมนาคม อาคารบ้านเรือน พลังงาน
ท า ง เ ลื อ ก  เ พื่ อ ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ลักษณะเฉพาะของเมือง



กลยุทธ์เพ่ือไปสู่สังคมคาร์บอนต่ า (Low 
Carbon Society Strategy)

วิธีการที่จะท าให้สังคมคาร์บอนต่ าส าเร็จ
ประกอบด้วย ความร่วมมือจากภาค
ประชาชน (Desirables action for 
Citizens) โดยปลูกฝังให้ประชาชนมี การ
มีส่วนร่วม ความคิดและการแบ่งปัน (Eco-
participation, eco-thinking และ eco-
sharing)  นอกจากน้ันคือความร่วมมือ
จากภาคเอกชน (Desirables action for 
Corporations) ให้ผลิตสินค้าที่มุ่งเน้น
ความเป็นคาร์บอนต่ า สนับสนุนนวัตกรรม
และเทคโนโลยี โมเดลธุรกิจคาร์บอนต่ า 
ธุรกิจที่มีส่วนเสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ า
และบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางก าไร 
สนับสนุนสถาบันการเงินเพื่อให้เงินทุนกับ
ธุรกิจที่ต้องการท าการวิจัยและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ส่วนรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน ได้แก่

ก า ร ใ ห้ แ ร ง จู ง ใ จ แ บ บ ส นั บ ส นุ น
( Incentives) โครงสร้างพื้นฐาน (Soft 
Infrastructure) ที่มุ่งเน้นด้านความรู้และ
การศึกษา โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป (Hard 
infrastructure) มุ่งเน้นจัดสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ า และทุน
ธ ร ร ม ช าติ  มุ่ ง เ น้ น ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า
สิ่งแวดล้อม

ทิศทางการพัฒนาของญี่ปุ่นและหลาย
ประเทศมีความชัดเจนมากขึ้น ทุกประเทศ
ล้วนต้องการพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวขึ้นไป
อีกระดับหน่ึง เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน อย่างไรก็ตาม หลาย
ประเทศก็ตระหนักดีถึงผลกระทบที่เกิด
จา ก กา รพัฒนาดั ง ก ล่ า วที่ ส่ ง ผ ลต่ อ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
และโลก เราจึงสามารถเรียนรู้จากประเทศ
ที่ ผ่ า นประสบการณ์มาก่ อนและดึ ง
บทเรียนที่ น่าสนใจมาคิดให้ลึก ซ้ึงเพื่อ
ประยุกต์ใช้กับสังคมของเราต่อไป

กลยุทธ์เพื่อไปสู่
สังคมคาร์บอนต่ า 
Low Carbon 

Society Strategy
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ติดตามอ่านนิตยสารออนไลนแ์ละดขูอ้มลูเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.thailandff.org

หรือ www.thailandfuturefoundation.org


