0

รายงานผลโครงการ

การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ งานส่ งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ณ.มหาวิทยาลัยริวกิวและเมืองโอกินาวา
ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่ างวันที่ 26 มกราคม- 2 กุมภาพันธ์ 2561

โดย

รองศาสตราจารย์ บาเพ็ญ เขียวหวาน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์

โครงการนีไ้ ด้ รับทุนจากกองทุน มสธ.12 ปี
ประจาปี งบประมาณ 2561

1

1.ความเป็ นมา
สถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว หน่วยงาน องค์กร หรื อภาคส่ วนจึงต้องมีการปรับตัวให้
ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การมีความรู ้ ความเข้าใจ และได้รับ
ประสบการณ์ดา้ นการบริ หารจัดการทางส่ งเสริ มการเกษตรที่หลากหลายจากต่างประเทศ จะนาไปสู่ การสร้าง
เกราะป้ องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากสภาวการณ์ต่าง ๆ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสภาวะแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ตลอดจนวิธีการทางาน
ในรู ปแบบใหม่เพื่อก่อให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันในโลกยุคสังคมฐานความรู ้
ประเทศญี่ปุ่นนับเป็ นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาการด้านการเกษตร และระบบการส่ งเสริ มการเกษตร ที่มี
การจัดการการผลิตโดยนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้ามาใช้ในการปลูกพืช สามารถปลูกได้ถึง 12 ครั้ง ใน 1 ปี เป็ น
การเพาะปลู กที่มีประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตที่ยอดเยี่ยม รวมทั้งการจัดการที่ ลดต้นทุ น โดยมี ระบบที่ บริ หารงานที่
ทันสมัย ส่ งผลให้สินค้าเกษตรที่สาคัญหลายชนิ ดของญี่ปุนส่ งออกตลาดโลกในปริ มาณมาก นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยัง
เป็ นประเทศที่ มีค วามเจริ ญทางเศรษฐกิ จและสั งคมที่ รุดหน้า อย่า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ด้า นการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิ งเกษตร ที่เป็ นกิจกรรมหนึ่ งที่เพิ่มพูนรายได้ให้กบั เกษตรกร รวมทั้งการเผยแพร่ วิถีชีวิตของเกษตรกร
หากได้มีการเรี ยนรู ้ และศึกษาจากประเทศดังกล่ าวจะทาให้ได้รับความรู ้ และแนวทางการบริ หารจัดการที่ ดี ที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไปได้
มหาวิทยาลัยริ วกิว เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่นเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่ งหนึ่ งที่มีคณาจารย์ที่มีความรู ้
ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั และการพัฒนาด้านการเกษตรที่น่าศึกษาและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
รวมถึงการเชื่องโยงความร่ วมมือทางวิชาการเกษตรในอนาคตต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นความสาคัญในการไปแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้งานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตร ณ.
มหาวิทยาลัยริ วกิว และเมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสวงหา
ความรู ้และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วิธีการปฏิบตั ิที่ดี จากมหาวิทยาลัยริ วกิ วและกิ จกรรมต่างๆที่ประสบความสาเร็ จ
ทางด้านการเกษตร และการส่ งเสริ มการเกษตร รวมทั้งยังเป็ นการสนับสนุนการเสริ มสร้างศักยภาพ ทักษะ และ
ประสบการณ์ของบุคลากร

2. เนื้อหาสาระทีไ่ ด้ จากการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
2.1 การจัดการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยริวกิว
เป้าหมายเพื่อความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ ชีวภาพที่พิจารณาคุณลักษณะต่างๆของการเกษตรในพื้นที่เขต
ร้อน โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยริ วกิว เมืองโอกินาวาเป็ นสถาบันการศึกษาหลักด้านการเกษตรในพื้นที่
เขตร้อนของประเทศญี่ปุ่น ทางคณะได้จดั การศึกษาและการวิจยั ในเรื่ อง agro-forest production, agricultural
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development, environmental conservation, และ bioresource utilization ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆของเกาะเขต
ร้อน
คณะเกษตรศาสตร์ มี ท้ ัง หมด 4 สาขา ได้ แ ก่ สาขา Subtropical Agro-Production Sciences, สาขา
Subtropical Agro-Environmental Sciences, สาขาวิ ศ วกรรมการเกษตรท้ อ งถิ่ น , สาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีชีวภาพ
โดยสาขา Subtropical Agro-Production Sciences นั้นได้เผยแพร่ และจัดการศึก ษาที่
ครอบคลุมและเน้นการวิจยั ในการใช้และการนาทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นกลับมาใช้เพื่อส่ งเสริ มเกษตรกรรมที่
ยัง่ ยืน ในส่ วนของสาขา Subtropical Agro-Environmental Sciences นั้นได้เผยแพร่ การศึกษาและเน้นการวิจยั
เพื่อเพิ่มองค์ความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิตที่สัมพันธ์กบั การเกษตรและป่ าไม้ เพื่อการสร้างความกลมกลืนกันระหว่าง
มนุ ษ ย์แ ละสิ่ ง แวดล้อ มทางธรรมชาติ ที่ ดี ยิ่ง ขึ้ น ทางด้า นสาขาวิ ศ วกรรมการเกษตรท้อ งถิ่ น นั้น ได้เ ผยแพร่
การศึกษาและเน้นการวิจยั ในการพัฒนาพื้นที่ชนบทเขตร้อนและระบบการนาชีวมวลกลับมาใช้ซ้ าเพื่อก่อให้เกิด
ความมัน่ คงทางสิ่ งแวดล้อม และสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพนั้นได้เผยแพร่ การศึกษาและเน้น
การวิจยั ในเรื่ องของลักษณะของทรัพยากรชีวภาพและอาหารในเขตร้อน และการพัฒนาองค์ประกอบที่สามารถ
ใช้ได้ในการผลิตอาหารที่ใช้เป็ นยา
สาขาเกษตรศาสตร์ ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็ นศาสตร์ ผสมผสานที่ประกอบด้วยความรู ้พ้ืนฐานการเกษตร
ด้านธรรมชาติและสังคมศาสตร์ ประยุกต์ ดังนั้น ในชั้นเรี ยนทัว่ ไปที่คณะและในแต่ละสาขาวิชารวมถึ งในชั้น
เรี ยนวิชาเฉพาะของแต่สาขาจะนาเสนอการบรรยาย การทดลอง การฝึ กปฏิ บตั ิและการสัมมนาเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุ งทักษะอาชีพตามนโยบายของหลักสู ตร อย่างสมดุลและเหมาะสม
บัณฑิตวิทยาลัยด้านเกษตรศาสตร์ จะนาเสนอโอกาสทางการศึกษาและการวิจยั ในระดับสู งในหลักสู ตร
มหาบัณฑิตของวิทยาลัยในวิชาเอกนั้นๆทางด้านเกษตรกรรมเขตร้อนหลักสู ตรบัณฑิตศึกษานี้ ถูกกากับโดยยึด
หลักทั้ง 4 สาขาวิชาที่เชื่อมโยงซึ่ งกันและกันในแต่ละสาขาวิชาดังที่กล่าวมา หลัก สู ต รนี้ ได้ รั บ การพัฒ นาขึ้ น
เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชี พในระดับสู งโดยมีความรู ้ทางทฤษฎีพ้ืนฐานอย่างกว้างขวางและเป็ นระบบ
เช่นเดียวกันกับทักษะการประยุกต์ในสาขาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชี วภาพ และอื่นๆ เพื่อการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมของป่ าเขตร้ อนและท้องถิ่ น นอกจากนี้ กลุ่มบัณฑิต
วิทยาลัยด้านเกษตรศาสตร์ ซึ่ งจัดตั้งโดยความร่ วมมื อของมหาวิทยาลัย Kagoshima, มหาวิทยาลัย Saga และ
มหาวิทยาลัย Ryukyus ได้จดั ทาหลักสู ตรดุษฎีบณั ฑิตสาหรับนักศึกษาที่มีความตั้งใจในการเป็ นนักวิจยั มืออาชีพ
อีกด้วย
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ภาพที่ 1 มหาวิทยาลัยริ วกิว เมืองโอกินาวา

ภาพที่ 2 มหาวิทยาลัยริ วกิว และคณะเกษตรศาสตร์
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ภาพที่ 3 การปฎิบตั ิงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยริ วกิว

ภาพที่ 4 การปฎิบตั ิงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยริ วกิว

ภาพที่ 5 คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ.แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั คณาจารย์
ของมหาวิทยาลัยริ วกิว
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2.2 Farmer’s Market in Japan
2.1.1 ตลาดสหกรณ์ การเกษตรของญีป่ ุ่ น ( JA)
ประวัติของตลาดเกษตรกรในประเทศญี่ปุ่นอร้านค้าขายตรงเริ่ มตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1980 โดยเกษตรกรจะ
ขายสิ นค้าของตนเอง สิ นค้าการเกษตรจะถูกวางขาย โดยไม่มีผขู ้ ายดู แลอยู่ แต่จะวางไว้ขา้ งทาง หรื อหน้าสวน
ของเกษตรกรเอง และการแผ่ขยายของแนวคิด “การผลิตในท้ องถิ่นเพื่อการบริ โภคในท้ องถิ่น ” ส่ งเสริ มให้เกิด
การพัฒนาตลาดเกษตรกรในญี่ปุ่นได้รวดเร็ วขึ้น
ต่อมาเกษตรกรได้รวมตัวกันจัดตั้งตลาดเกษตรกรขึ้น เป็ นตลาดที่จดั การโดยสหกรณ์การเกษตรของ
ญี่ปุ่นหรื อ JA (Japan Agricultural Cooperatives) ซึ่ งเริ่ มขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1990
เช่ นตลาดเกษตรกรที่ UNU
ตลาดแห่ ง นี้ อ ยู่ที่ the United Nations University เป็ นตลาดเกษตรกรที่ เป็ นที่ นิย มและมี ชื่ อ เสี ย งมากที่ สุ ด ใน
โตเกียวมีเกษตรกรผูข้ ายประมาณ40ราย โดยจาหน่ ายผักสด เห็ดต่างๆ ถัว่ หมักและอื่นๆอีกมากมาย โดย

จะจัดจาหน่ า ยระหว่า ง 10 เช้า ถึ ง 4 โมงเย็น ส่ วนกลุ่มตลาดเกษตรกร JA ในเมืองโอกิ นาวา เช่ นตลาด
เกษตรกร “Litan Umanchu Market”ได้เปิ ดตัวในฐานะเป็ นตลาดเกษตรกรแห่งแรกในจังหวัดโอกินาวาเมื่อเดื อน
พฤศจิกายน ค.ศ. 2002 โดยเน้นเรื่ องความสดใหม่ ความปลอดภัย ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เห็นได้จริ ง และการขายตรงโดย
เกษตรกรทาให้ราคาถูกลงอีกด้วย

ภาพที่ 6 Farmer’s Market ในเมืองโอกินาวา
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ภาพที่ 7 สิ นค้าของเกษตรกรที่จาหน่ายในตลาดสหกรณ์การเกษตรหรื อ JA
2.2.2 ตลาดทางเลือก Happy More ของเกษตรกรรายย่อย
เป็ นตลาดที่ เกษตรกรกลุ่ มเล็ กๆรวมตัวกันจัดการตลาดสิ นค้า เกษตรของตนเองที่ ไ ด้จาก
ฟาร์ มหรื อสวนข้างบ้าน ที่มีผลผลิ ตสิ นค้าที่หลากหลายตามฤดู กาล มีผลิ ตภัณฑ์หลากหลายชนิ ด การรับรอง
คุณภาพนั้น ผูผ้ ลิตต้องรับรองตนเองว่าสิ นค้ามีคุณภาพระดับใด เช่นสิ นค้าปลอดภัย อินทรี ยห์ รื อสิ นค้าธรรมชาติ
มีระบบตรวจสอบย้อนกลับและรับประกันคุณภาพโดยผูผ้ ลิต กล่าวได้วา่ ตลาด Happy More เป็ นตลาดทางเลือก
ที่มีสมาชิกเหนียวแน่นและมุ่งซื้ อสิ นค้าหลากหลาย มีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงเป็ นตลาดที่มีความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค และตลาดลักษณะนี้กาลังขยายตัวเพิ่มขึ้นในเมืองโอกินาวา

ภาพที่ 8 ตลาดทางเลือก “Happy More” ที่เมืองโอกินาวา
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ภาพที่ 9 สี ต่างๆที่ติดบนถุงสิ นค้าของเกษตรกรจะบ่งบอกว่าสิ นค้าเป็ นลักษณะปลอดภัย สิ นค้า
อินทรี ยห์ รื อสิ นค้าจากธรรมชาติ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคทราบและเลือกซื้ อ

ภาพที่ 10 สถานที่ให้ขอ้ มูลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตลาด Happy More
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ภาพที่ 11 สิ นค้าแปรรู ปและผลิตภัณฑ์ต่างๆในตลาด Happy More

ภาพที่ 12 ตลาด Happy More ที่เน้นสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยและเชื่อมโยงสื่ อสาร
ระหว่างเกษตรกรและผูบ้ ริ โภค
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2.3 Fresh food distribution and the wholesale market system in Japan
2.3.1 การกระจายอาหารสด ความหลากหลายและระบบตลาดขายส่ งในประเทศญีป่ ุ่ น
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของการจาหน่ายผักและผลไม้ ที่ผา่ นมาแม้ประเทศญี่ปุ่น จะปลูกผัก
จานวนมาก อย่างไรก็ตาม ในแง่ของปริ มาณการผลิต มีเพียง 100 รายการเท่านั้นที่อยูใ่ นข้อมูลผักที่มีการ
จาหน่ ายทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะได้รับการบริ โภคในปริ มาณมากจะถู กกาหนดให้เป็ น “รายการผักที่
สาคัญ”

ภาพที่ 13 การกระจายอาหารสด ความหลากหลายและระบบตลาดขายส่ ง
2.3.2 การจัดตั้งระบบตลาดขายส่ ง
ในปี 1918 เกิดการจลาจลของพลเรื อนขึ้นทัว่ ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากราคาข้าวที่เพิ่มขึ่น
เศรษฐีใหม่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความเฟื่ องฟูทางเศรษฐกิจในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 แรงงานชั้น
กลางประสบปั ญหาในการดารงชี พเนื่ องจากราคาสิ่ งของที่เพิ่มขึ้น ในปี 1918 รัฐบาลจัดซื้ อข้าวปริ มาณมาก
เพื่อส่ งกองกาลังไปที่ประเทศไซบีเรี ย พ่อค้าเศรษฐี ฉวยประโยชน์จากเหตุการณ์ น้ ี ส่ งผลให้เกิ ดการกักตุน
ข้าว ราคาข้าวจึงขึ้นสู งถึงสี่ เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนสงคราม
ในเดือนกรกฎาคม แม่บา้ นที่อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นชาวประมงที่ Uozu จังหวัด Toyama พากันเข้า
ไปในร้ านขายข้าวและขอให้ร้านขายข้าวให้ในราคาที่ถูกลง ซึ่ งนี่ เป็ นเพียงจุ ดเริ่ มต้นของการจลาจลและ
ขยายตัวทัว่ ประเทศในทันทีทนั ใดและดาเนิ นต่อไปเป็ นเวลา2เดือน พ่อค้าข้าวและพ่อค้ารายใหญ่ท้ งั หลายถูก
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โจมตีโดยฝูงชนในหลายๆพื้นที่ในประเทศ รั ฐ บาลส่ ง ต ารวจและกองทัพ เพื่ อ ระงับ การจลาจล ใน
ขณะเดียวกันก็นาเข้าข้าวราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านมาจาหน่าย
ต่อมาจึงมีการจัดตั้งระบบตลาดขายส่ ง ในปี 1923 มีการร่ างพ.ร.บ.ตลาดขายส่ งส่ วนกลางขึ้น
แยกตัวแทนการค้า ที่ มี อยู่ออกเป็ นผูข้ ายและผูซ้ ้ื อในตลาด โดยเปรี ย บเที ย บผูค้ ้า รายใหญ่ เป็ น “ผูค้ ้า ส่ ง
(ผูข้ าย)” และเปรี ยบเทียบผูค้ า้ รายเล็กเป็ น “พ่อค้าคนกลาง(ผูซ้ ้ื อ)” การแบ่งแยกที่จาเป็ นต้องทานี้ เป็ นกรณี ที่
เกิ ดขึ้ นไม่บ่อยนัก ผูค้ า้ ส่ งทาหน้าที่ เก็บรวมสิ นค้าได้เพียงแค่ค่าธรรมเนี ยม(commission fees) พ่อค้าคน
กลางทาหน้าที่การประเมินและตั้งราคาควบคุมกิจกรรมการขายภายในตลาดเท่านั้น
2.3.3 ลักษณะทัว่ ไปของระบบตลาดขายส่ ง
ให้ความสาคัญต่อตลาดสาหรับผูผ้ ลิต เป็ นระบบการขายที่กาจัดการซื้ อขายที่ไม่เป็ นธรรมโดย
พ่อค้าออกไป ในส่ วนความสาคัญของตลาดสาหรับผูบ้ ริ โภค มีผกั และผลไม้สารองในระดับที่มน่ั คงในเมือง
ใหญ่ต่างๆ อุปทานมีจาหน่ายในราคาถูกเนื่ องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการกระจายสิ นค้า ระบบการปั น
ส่ วนในระบอบที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับรัฐบาลในการลดราคาอาหาร เพื่อรักษาระบอบ
นั้น และเพื่อสร้างความมัน่ คงให้แรงงานที่มีค่าแรงต่า

ภาพที่ 14 การเริ่ มต้นระบบตลาดขายส่ ง
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ภาพที่ 15 พัฒนาการอุปทานสิ นค้าพืชผักในญี่ปุ่น
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ภาพที่ 16 พัฒนาการอุปทานสิ นค้าพืชผักในญี่ปุ่น
2. 3. 4 สถานะของตลาดขายส่ งในปัจจุบัน
ลักษณะของอาหารสดเป็ นเรื่ องยากที่จะรักษาอาหารสดไว้เป็ นเวลานาน เนื่องจากสู ญเสี ยความ
สดใหม่ไปอย่างรวดเร็ วและคุณค่าของสิ นค้าจะเปลี่ยนอย่างมีนยั สาคัญตามความสดของอาหาร อุปทาน
(ปริ มาณการผลิต) ได้รับผลกระทบอย่างมากจากอากาศและเงื่อนไขทางธรรมชาติอื่นๆแม้วา่ อุปสงค์จะ
ไม่ได้เปลี่ยนอย่างมีนยั สาคัญก็ตาม
ดังนั้นการไม่มีการแทรกแซงการซื้ อขายอาหารสดตามลักษณะดังกล่าวอาจนาไปสู่ การแข่งขัน
ที่มากเกินไป การซื้ อขายที่ไม่เป็ นธรรมและไม่สมเหตุสมผล และการจัดการอาหารที่ไม่ถูกสุ ขอนามัย
อาจนาไปสู่ ผลเสี ยอย่างมากต่อผูบ้ ริ โภคและผูผ้ ลิตและส่ งผลเสี ยอย่างมีนยั สาคัญต่อสังคม
วัตถุประสงค์ของระบบตลาดขายส่ ง เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการซื้ อขายที่เป็ นธรรมและรวดเร็ ว
และนาเสนออุปทานที่เป็ นอาหารสดได้คล่องขึ้นเพื่อให้เกิดความมัน่ คงในชี วิตของผูบ้ ริ โภค อานาจรัฐ
ส่ วนท้องถิ่ น เกี่ ยวข้องกับการบริ หารและการจัดการตลาดโดยวางโครงสร้ างสิ่ งอานวยความสะดวก
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและถูกหลักอนามัยและรับผิดชอบปริ มาณค่าใช้จ่ายบางส่ วน
2.3.5 หน้ าทีข่ องตลาดขายส่ ง (ตลาดขายส่ งกลาง)
1) การรวบรวมสิ นค้าหลากหลายประเภทจะถู กเก็บรวบรวมไว้ในปริ มาณมาก ทั้งจากใน
ประเทศและต่างประเทศ
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2) สร้างราคาเป็ นธรรม ซึ่งราคาเป็ นธรรมจะถูกคิดจากการประมูลและการต่อรองการซื้ อขาย
3) การจาหน่ายสิ นค้าต่างๆถูกนาไปขายอย่างรวดเร็ วและจาหน่ายไปยังร้านค้าปลีกต่างๆ
4) การชาระการซื้ อขายที่เชื่ อถื อได้ ระบบการชาระที่ เชื่ อถื อได้ผ่านกฎการชาระเงิ นในวัน
เดียวกัน
5) การลดลงของค่าใช้จ่ายในการจาหน่าย ค่าใช้จ่ายจะลดลงได้จากการจาหน่ายในปริ มาณมาก
6) การเตรี ยมข้อมูลที่ถูกต้อง และการแจ้งการเตรี ยมปริ มาณขายส่ งและยอดขาย
7) การรั กษาสุ ขอนามัยสิ่ งอานวยความสะดวกด้านสุ ขอนามัย ที่มีความปลอดภัย และการ
ตรวจสอบจะถูกกากับภายใต้พ.ร.บ.สุ ขอนามัยอาหาร
2.3.6 ระบบตลาดขายส่ งในอนาคต
ตลาดขายส่ งกลางจัดตั้งขึ้นโดยรั ฐบาลส่ วนท้องถิ่ นภายใต้กฎหมายตลาดขายส่ ง คือการขาย
อาหารสดที่สาคัญในชี วิตประจาวันเช่น ปลา ผัก ผลไม้ เนื้ อ และดอกไม้ซ่ ึ งเป็ นเรื่ องยากในการเก็บอาหารที่เน่ า
เสี ยง่ายไว้เป็ นเวลานานเนื่ องจากเสี ยหายได้ง่ายนอกจากนี้ การผลิ ตของที่เน่ าเสี ยง่ายนั้นได้รับผลกระทบอย่าง
มากจากเงื่อนไขทางธรรมชาติเช่น สภาพอากาศ ดังนั้นราคาจึงผันผวนมากกว่าสิ นค้าอื่นๆ
ฉะนั้น ตลาดขายส่ ง ซึ่ งเป็ นตัวกลางระหว่างผูผ้ ลิ ตและผูซ้ ้ื อ ส่ งเสริ มการจาหน่ ายอย่างราบรื่ น
ของที่ เน่ าเสี ยง่ ายและรั บผิดชอบต่อการรั กษาความเสถี ยรของอาหารผ่านการค้าขายที่ เป็ นธรรมและรวดเร็ ว
ระหว่างผูค้ า้ ส่ งและพ่อค้าขายส่ งในด้านสิ่ งอานวยความสะดวกที่สะอาดและใช้งานได้จริ ง มีตลาดขายส่ งกลาง
88 แห่งใน 56 เมืองในประเทศญี่ปุ่นซึ่ งจาหน่ายผลไม้และผัก ขายปลา 54 ที่ ขายดอกไม้ 19 ที่ และขายเนื้อ 10 ที่

14

ภาพที่ 17 ตลาดขายส่ งและช่องทางกระจายสิ นค้าในญี่ปุ่น
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2.4 ทรัพยากรท้ องถิ่นและการจัดการท่ องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืน กรณีนาขั้นบันได
2.4.1 กสิ กรรมแบบดั้งเดิมในฐานะทีเ่ ป็ นทีจ่ ุดดึงดูดการท่ องเที่ยว ลักษณะต่ างๆและความท้ าทายเชิ ง
อนุรักษ์ ในญี่ปุ่นมีพ้นื ที่นาขั้นบันไดจานวนมากและพื้นที่ประมาณ 40 เปอร์ เซ็นต์ของนาขั้นบันไดในญี่ปุ่นจะถูก
ทิ้งร้างไว้ เฉพาะพื้นที่ท้ งั หมดของนาขั้นบันไดในจังหวัดโอกินาวา มีประมาณ 2,500 เฮกตาร์ หรื อร้อยละ 80 ของ
พื้นที่จะตั้งอยูท่ ี่ Noto Peninsula
หน้าที่ต่างๆของนาขั้นบันไดคือ
 การผลิตพืชผล
 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 การทาหน้าที่ในการกักเก็บน้ า
 การควบคุมความเสี่ ยงจากน้ าท่วม
 การป้ องกันการสึ กกร่ อนของดินและการป้ องกันดินถล่ม
 การอนุรักษ์ระบบนิเวศ
 การควบคุมสภาพอากาศและการอนุรักษ์วฒั นธรรม
 การเป็ นพื้นที่ความปลอดภัยของอาหาร
2.4.2 การสนับสนุนของรั ฐในการอนุรักษ์ นาขั้นบันได
1) ระดับชาติ
 การสนับสนุนงบประมาณโดยตรงแก่พ้นื ที่ที่เป็ นเนินและเขา
 ส่ งเสริ มให้เป็ นพื้นที่ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
 ระบบเงินหนุนเพื่อเพิม่ รายได้แก่ชาวนาในพื้นที่อนุ รักษ์
2) ระดับท้องถิ่น
 ระบบของตนเองในการอนุรักษ์นาขั้นบันได
 การสร้างตราผลิตภัณฑ์ของข้าวที่ปลูกในพื้นที่นาขั้นบันได
2.4.3 ความท้ าทายในการอนุรักษ์ พนื้ ทีน่ าขั้นบันได
 การเพิ่มเกษตรกรที่ทานาขั้นบันได
 ความสอดคล้องกันกับกิจกรรมต่างๆของชุมชน
 อายุที่มากขึ้นของเกษตรกรที่จะทานาขั้นบันได
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 การลดลงของประชากรในพื้นที่เนินและภูเขา
 ความมุง่ หวังระบบเกษตรกรรมที่ตอ้ งสร้างกาไรมากๆ
2.4.4 นโยบายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการอนุรักษ์ นาขั้นบันได
 การดึงดูดประชากรวัยเกษียณกลับสู่ บา้ นเกิด
 การสร้างกิจกรรมหรื ออุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับการทานาขั้นบันได
 การสร้างรายได้ที่หลากหลายให้แก่ชาวนานอกจากการทากสิ กรรมนาข้าวบนพื้นที่เนิน
และภูเขา
 การรวบรวมการสนับสนุนทางการเงินจากชาวเมืองที่สนใจการทานาขั้นบันได

ภาพที่ 18 การอนุรักษ์พ้นื ที่นาขั้นบันไดและการจัดการท่องเที่ยว

ภาพที่ 19 การเชื่องโยงผูเ้ กี่ยวข้องในการอนุรักษ์พ้นื ที่นาขั้นบันได
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2.5 การท่ อ งเที่ย วสี เขียวในประเทศญี่ปุ่น

ความรู ้ ท ้องถิ่ นและทรั พ ยากรท้องถิ่ นส าหรั บ

นักท่องเที่ยวนานาชาติ
2.5.1 คานิยามการท่องเทีย่ วสีเขียว
 กิจกรรมยามว่างผ่านการชื่ นชมธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และการมีปฏิสัมพันธ์กบั คน
ท้องถิ่นในพื้นที่หมู่บา้ น ภูเขาหรื อชายฝั่ง
 การให้ความสาคัญต่อผลที่ชุมชนท้องถิ่นจะได้รับ
 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
 การให้ความสาคัญมุ่งไปที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนชนบทและคนในเมือง

2.5.2 การท่ องเทีย่ วสี เขียวนาอะไรมาสู่ พนื้ ทีช่ นบทบ้ าง


การอนุรักษ์พ้นื ที่กสิ กรรมและการชะลอการละทิง้ ที่ดิน



สร้างแรงงานโดยการทากิจกรรมกสิ กรรมอย่างมีส่วนร่ วม



สนับสนุนให้เกิดชุมชนยัง่ ยืน



เพิ่มการมีส่วนร่ วมของผูห้ ญิงในชนบทกับการทาธุ รกิจ ในการเพิ่มการตระหนักรู ้ทาง
สังคมและสถานะของพวกเขาในชุมชนดั้งเดิม
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2.5.3 ข้ อจากัดของการท่องเทีย่ วสีเขียว




ผลประโยชน์โดยตรงทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวสี เขียวยังค่อนข้างจากัด
การขาดเงินช่วยเหลือจากรัฐ
ระบบการพักผ่อนของชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยว ในยุโรปนักท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศจะพัก
ประมาณ 5-7 วัน ในทางกลับกันนักท่องเที่ยวมาพักในประเทศญี่ปุ่นเฉลี่ย 1.7 วันเท่านั้น

2.6 การท่ องเที่ยวในป่ า
2.6.1 แนวคิดการจัดการเพื่อ การจัดการป่ ายั่งยืน เพื่อใช้ในการสันทนาการ ความสุ ขทาง
สุ ขภาพจิต จิตวิญญาณและความต้องการทางวัฒนธรรม มีการประเมินประเภทของป่ าที่สามารถเป็ นที่
พักให้แก่นกั ท่องเที่ยว การสร้างความเข้าใจประเภทของป่ าที่นกั ท่องเที่ยวต้องการและการประเมินพื้นที่
เฉพาะสาหรับการจัดการป่ าไม้
2.6.2 กรณีศึกษาในภู มิทัศน์ ที่เป็ นหมู่บ้าน Fengshui ในป่ า Fukugi กลยุทธ์ เพื่อการจัดการ
และการอนุ รักษ์ตน้ Fukugi ที่เป็ นไม้ด้ งั เดิ ม คือ ต้นไม้ที่ทาหน้าที่ ในการป้ องกันภัยพิบตั ิ ของบ้านใน
พื้นที่ชายฝั่งที่มีคลื่นและลมพายุ ต้นไม้มีอายุมากกว่าหมู่บา้ นดั้งเดิมและถูกกาหนดไว้ให้เป็ นพื้นที่อยูใ่ จ
กลางของพื้นที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ ของหมู่บา้ นดั้งเดิ ม ซึ่ งต้น Fukugi ได้แผ่ขยายไปทัว่ เกาะริ วกิ ว อย่างไรก็ตาม
อัคคีภยั เป็ นหนึ่งในเหตุผลใหญ่ๆที่ทาให้จานวนต้น Fukugi ลดลงอย่างมาก

ภาพที่ 20 กรณี ศึกษาการท่องเที่ยวหมู่บา้ น Fengshui ในป่ า Fukugi
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ภาพที่ 21 หมู่บา้ นท่องเที่ยว Fengshui ในกลางป่ า Fukugi
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ภาพที่ 22 นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหมู่บา้ น Fengshui
2.6. 3 ทัศนคติของนักท่ องเทีย่ วต่ อการอนุรักษ์ บ้านพักในพืน้ ทีป่ ่ าไม้
การท่องเที่ยวในหมู่บา้ นป่ าแบบดั้งเดิมนั้นทาให้ นักท่องเที่ยวได้ประสบการณ์เชิงบูรณาการ
ระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่ น ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ ที่เป็ นลักษณะเฉพาะที่ เคยเป็ นอยู่ อย่างไรก็ตามแม้
นักท่องเที่ยวชื่นชมกับทิวทัศน์และธรรมชาติของหมู่บา้ นป่ าไม้ด้ งั เดิม แต่ก็ยงั ไม่พอใจกับสิ่ งอานวยความสะดวก
เช่นพื้นที่ในการจอดรถและการเข้าห้องน้ า อย่างไรก็ตามการได้ท่องเที่ยวพร้อมกับครอบครัวมีแนวโน้มที่จะทา
ให้มีการสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้
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2.7 การจัดการเขื่อนใต้ ดินเพื่อเก็บนา้
จากการที่เมืองโอกินาวาเป็ นพื้นที่เกาะ ชั้นล่างเป็ นหินมีรูพรุ นที่สามารถเก็บน้ าและ
น้ าได้ไหลลงสู่ ทะเลอย่างรวดเร็ว เมืองโอกินาวาได้ทาโครงการเขื่อนใต้ดินเพื่อเก็บน้ า ที่จะ
กักการไหลของน้ าใต้ดินลงสู่ ทะเล แล้วจึงทาการสู บน้ าที่กกั เก็บไว้ใต้ดินไปยังแหล่งเก็บน้ า
บนที่สูงเพื่อกระจายให้เกษตรกรได้ใช้ในการทาการเกษตร

ภาพที่ 23 การจัดการเขื่อนใต้ดินเพื่อเก็บน้ า
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ภาพที่ 24 การจัดการและการใช้ประโยชน์จากเขื่อนใต้ดิน

3.ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับตามทีร่ ะบุไว้ ในโครงการ
3.1 อาจารย์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช มีความรู ้เพิม่ ขึ้นโดยมี
การจัดบรรยายและจัดการความรู ้ให้แก่คณาจารย์ในสาขาวิชาฯเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
3.2 นักศึกษาระดับปริ ญาโทได้รับความรู ้โดยมีการถ่ายทอดในการสัมมนาในศึกษาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2561
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4.ข้ อเสนอแนะ
4.1 สาขาวิชาฯควรสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยริ วกิวโดยการทาโครงการความร่ วมมือ
(MOU) ระหว่างกัน ในโอกาสที่คณาจารย์มหาวิทยาลัยริ วกิวได้กาหนดมาเยีย่ ม มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ในเดือนสิ งหาคม 2561
4.2 สาขาวิชาฯควรประสานงานเพื่อให้คณาจารย์ในวิชาเอกต่างๆได้มีโอกาสเดินทางไปทาการวิจยั
ฝึ กอบรม และดูงานกับทางมหาวิทยาลัยริ วกิวตามที่คณาจารย์สนใจต่อไป
4.3 จัดให้มีหลักสู ตรฝึ กอบรม ดูงานด้านการเกษตรแก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาโท ปริ ญญาเอกที่มีความ
สนใจในการเกษตรของเมืองโอกินาวา และมหาวิทยาลัยริ วกิว
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ภาคผนวก

ภาพผนวกที่ 1 นักศึกษาระดับปริ ญาโทได้รับความรู ้โดยมีการถ่ายทอดในการสัมมนาในศึกษาเมื่อ
วันที่ 24 มีนาคม 2561

ภาพผนวกที่ 2 จัดการความรู ้ให้แก่คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2561

