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 ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกัน 
และมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความคล้ายกัน  การน าประสบการณ์และ
ความรู้จากประเทศญี่ปุ่นมาใช้กับประเทศไทยนั้น จึงต้องน ามาเลือกสรร 
ในส่วนที่คล้าย และน ามาประยุกต์ปรับใช้ในส่วนที่แตกต่างเพ่ือให้เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทยด้วย การฝึกอบรมการบริหารจัดการภาครัฐ 
และภาวะความเป็นผู้น า ที่ทางส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) จัดขึ้นครั้งนี้นั้น ได้จัดขึ้นที่สถาบัน National Graduate Institute 
for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 
– มิถุนายน 2561 โดยในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการ เรียน 
ภาคบรรยาย การศึกษาดูงานนอกสถานที่และการท า workshop เกี่ยวกับ
เรื่องภาวะความเป็นผู้น า โดยเนื้อหาการเรียนจะเป็นการปูพ้ืนเกี่ยวกับ
โครงสร้างการปกครองของประเทศญี่ปุ่นก่อน เพ่ือน าไปสู่การศึกษาท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางนโยบายทางด้านต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่น  
ไม่ว่ าจะเป็นทางด้ านการศึกษา ด้ านการคมนาคม ด้ านพาณิชย์ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และอ่ืน ๆ  
โดยการวางนโยบายของญี่ปุ่นนั้น ในปัจจุบันมีปัจจัยหลักอย่างหนึ่ง 



ที่รัฐบาลญี่ปุ่นต้องค านึงถึงเป็นล าดับต้น ๆ คือการเข้าสู่ Aging society 
ของประเทศญี่ปุ่น โดยในการอบรมครั้งนี้ผู้บรรยายบางท่านได้ให้ค านิยาม
ไว้ว่าปัจจุบันสังคมญี่ปุ่นนั้นได้กลายเป็นสังคมแบบ Aged Society ไปแล้ว 
ส่วนประเทศไทยยังอยู่ในช่วงก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society อยู่  
ดั งนั้นบทเรี ยนหลาย ๆ อย่ าง การวางนโยบาย และการวางแผนรับมือ 
สภาพสังคมผู้สูงอายุนี้  จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยสามารถเรียนรู้ 
จากบทเรียนที่ญี่ปุ่นประสบมาก่อนหน้าเรา และน ามาปรับใช้กับบริบทของ
สังคมไทยได้ สิ่งหนึ่งที่ เห็นชัดเจนจากการอบรมในครั้งนี้  คือลักษณะ 
ของการมองปัญหาแบบญี่ปุ่น โดยจากการสังเกตพบว่าญี่ปุ่นจะมีการจัดการ 
กับปัญหาด้วยการมองปัญหาแบบ Evidence Based คือมองปัญหา 
ให้เข้าใจจากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ โดยจากข้อมูลที่มีอยู่นั้น จะมีการน า
ข้อมูลมาเรียบเรียงเชิงสถิติ และจัดการน าเสนอในรูปแบบของตาราง  
กราฟเส้น กราฟแท่ง และอ่ืนๆในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่ายและจัดหมวดหมู่
ไว้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป 
ของชาวญี่ปุ่นที่ ได้น าเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและ
ประกันสังคมของญี่ปุ่น โดยจากกราฟเพียงรูปเดียวสามารถบอกได้ว่าวิถี
ชีวิตของชาวญี่ปุ่นในปี 1920 1961 และปี 2009 ได้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรบ้างจากอดีตถึงปัจจุบัน ช่วงอายุเท่าไรที่ชายหญิงจะแต่งงานกัน 
ช่วงอายุเท่าไรที่จะมีบุตรคนแรก ช่วงอายุเท่าไรที่จะมีบุตรคนสุดท้าย  
ช่วงอายุเท่าไรที่บุตรคนแรกจะส าเร็จการศึกษา ช่วงอายุเท่าไรที่จะมีหลาน
คนแรก ช่วงอายุเท่าไรที่จะเกษียณจากการท างาน และช่วงอายุเท่าไรที่จะ
เสียชีวิต (ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วฝ่ายหญิงจะมีอายุยืนกว่าฝ่ายชาย) 



และอ่ืน ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกน ามาแสดงออกในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 
เปรียบเทียบได้ง่าย มองเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน ทั้งอายุ 
ที่ยืนยาวขึ้นของประชากร และการแต่งงานที่ช้าลง การมีบุตรที่ช้าลง และ
การเกษียณอายุที่อายุเฉลี่ยมากขึ้น ทั้งหมดรวมอยู่ในแผนภาพนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการน าเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิภาพแบบนี้เอง ที่น่าศึกษาและ
น ามาปรับใช้กับองค์กรของรัฐ เพราะจะท าให้การมองเห็นภาพรวมของ
ปัญหาชัดเจนขึ้น และง่ายต่อการน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ในด้านต่าง ๆ ในขณะที่เราต้องเตรียมรับมือกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุนั้น  
ในอีกมุมหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ เช่นด้าน  
AI หรือ Artificial Intelligence นั้น ก าลังก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างมาก 
ในปัจจุบัน โดยในด้านหนึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกขึ้น 



นอกจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน IoT - Internet of 
Things  การจัดการข้อมูลแบบ Big data การท าธุรกรรมด้วย Fin Tech 
การพัฒนาทางด้าน  Robotics  การติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกันทั่วในลักษณะของ 
Globalization หรื อเทคโนโลยีการแพทย์แบบเฉพาะเจาะจงแบบ Precision  
Medicine สิ่งเหล่านี้ก าลังเข้ามาเปลี่ยนชีวิต โลกและสังคมที่เราอาศัยอยู่ 
ที่เราต้องศึกษา เรียนรู้ และปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีเหล่านี้ ยกตัวอย่าง
เช่น ในภาคการเกษตรที่ทางญี่ปุ่นและประเทศไทยประสบปัญหาร่วมกัน
คือเกษตรกรมีอายุมากโดยเกษตรกรญี่ปุ่นมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 66.3 ปี ในปี 
2015 ซึ่งเป็นอายุเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นมาเรื่อย ๆ จาก 63.2 ปีในปี 2005 และ 
65.8 ปีในปี 2010 ส่วนเกษตรกรไทยนั้นมีอายุมากกว่า 60 ปีอยู่ถึง 32%  
และมีอายุเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 55 ปี ทั้งที่ประเทศไทยเป็นประเทศหลัก 
ที่ส่งออกสินค้าทางการเกษตรประเทศหนึ่งของโลก อันเนื่องมาจากประชากร 
ในวัยหนุ่มสาวมีสัดส่วนที่ลดลงและส่วนใหญ่เลือกที่จะท างานในเมืองใหญ่
มากกว่าจะท างานภาคเกษตรกรรม อายุเฉลี่ยของเกษตรกรจึงมากขึ้นทุก ๆ ปี  
ในประเทศญี่ปุ่นนั้น เนื่องจากแรงงานภาคเกษตรที่มีแนวโน้มลดลงและ 
มีอายุมากขึ้นดังท่ีกล่าวมาแล้ว นวัตกรรมต่างๆจึงถูกน ามาใช้ เครื่องทุ่นแรง
ทางการเกษตรสมัยใหม่ถูกน ามาใช้เพ่ือลดแรงงานคนและช่วยท างาน 
ที่เสี่ยงอันตรายแทนมนุษย์ เครื่องทุ่นแรงแบบแขนกลถูกพัฒนาใช้ช่วยให้
เกษตรกรสามารถยกของได้หนักขึ้นโดยแขนกลช่วยผ่อนแรงของกล้ามเนื้อ
และป้องกันการบาดเจ็บ การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ ความชื้น 
ปริมาณน้ า แสงแดด ถูกน ามาใช้ในภาคการเกษตรเพ่ือให้ได้ผลผลิตออกมา
มากที่สุดเมื่อเทียบกับจ านวนเกษตรกร รวมทั้งการกระจายสินค้าไปสู่



ผู้บริโภคพร้อมข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT เพ่ือให้
เกิดความเชื่อมั่นในการบริโภคด้วย สิ่ งทั้งหลายเหล่านี้ถูกน ามาใช้ 
เพ่ือทดแทนจ านวนเกษตรกรที่ลดลงและมีอายุมากขึ้น และนวัตกรรม
เหล่านี้เราจะพบว่ามีหลายสิ่งที่องค์กรอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะต้อง
เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นอย่างสูง  
 นอกจากภาคเกษตรกรรมแล้ว นวัตกรรมยังสามารถช่วยทดแทน
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้ด้วย แต่สิ่งที่จะส่งผลกระทบตามมาได้แก่
การแย่งงานของจักรกล โดยเครื่องจักรอัตโนมัติและ AI เหล่านี้จะสามารถ
เข้ามาทดแทนแรงงานคนในงานหลายประเภท และส่งผลให้แรงงาน 
ส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นผู้ว่างงานอย่างช่วยไม่ได้ การปรับตัวด้านแรงงานมนุษย์ 
ที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องถูกตระหนักมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผล
กระทบไปถึงทางด้านนโยบายการศึกษาที่ต้องสร้างแรงงานที่สามารถ
ท างานในส่วนที่ไม่อาจทดแทนได้ด้วย AI  
 การเอาบทเรียนจากที่หนึ่งมาปรับใช้กับอีกที่หนึ่งนั้น ตัวอย่างหนึ่ง 
ที่เห็นได้ชัดคือระบบรถขนส่งมวลชน ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีระบบขนส่ง
มวลชนที่ดี และมีการสั่งสมประสบการณ์ที่ยาวนานทางด้านนี้ ตั้งแต่ 
การบุกเบิกท ารถไฟหัวกระสุน Shinkansen ในปี 1964 ซึ่งถือได้ว่าเป็น
หนึ่งในระบบขนส่งมวลชนที่มีความปลอดภัยสูงมาก และนอกจากนี้ยังมี
ระบบรถไฟใต้ดินที่ซับซ้อนแต่มีประสิทธิภาพอย่างมากด้วย  โดยโมเดล
ระบบขนส่งมวลชนของญี่ปุ่นนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่การเดินรถเท่านั้น แต่ยัง
รวมไปถึงการวางแผนนโยบายทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมความคุ้มทุน ในการขยาย
ระบบขนส่งมวลชน ไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศ ในบางพ้ืนที่ที่ดูเหมือน



จะไม่มีความคุ้มทุนในการขยายระบบขนส่งมวลชนเลย เพราะมีประชากร
เบาบาง ไม่มีแหล่งชุมชนหรือสถานที่ส าคัญอยู่ในบริเวณนั้น แต่ทางญี่ปุ่น 
ใช้ข้อมูลที่ว่าเมื่อระบบขนส่งมวลชนไปถึงพ้ืนที่บริเวณใดก็ตาม แนวโน้ม
ราคาที่ดินจะเพ่ิมสูงขึ้นตามการคมนาคมที่สะดวกข้ึน ผู้คนจะย้ายถิ่นฐานไป
อยู่บริเวณท่ีมีขนส่งมวลชนสะดวกสบายมากขึ้น จ านวนผู้โดยสารจึงค่อย ๆ
เพ่ิมมากขึ้นตามระยะเวลา ความเจริญในด้านต่าง ๆ ก็จะขยายไปสู่บริเวณนั้น 
มากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลต่อความคุ้มทุนในระยะยาว นอกจากนี้รายได้อีกอย่างหนึ่ง 
ของระบบขนส่งมวลชนญี่ปุ่นก็คือ ตามสถานีต่างๆที่เป็นจุดจอดของ
รถไฟฟ้ามีศักยภาพพอที่จะน ามาท าธุรกิจต่าง ๆ ได้ เช่นศูนย์การค้าเล็ก ๆ
ในแต่ละพ้ืนที่ และระบบขนส่งมวลชนของญี่ปุ่นได้ก าไรจากตรงนี้สูงถึงราว ๆ  ร้อยละ 
30 ของรายได้ทั้งหมด ท าให้การขยายความเจริญ การพัฒนาเมืองและ
ที่ดิน และความคุ้มทุนทางธุรกิจ สามารถไปด้วยกันได้ เป็นอย่างดี  
ซึ่งบทเรียนเหล่านี้ หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยก็ได้น าต้นแบบจาก
ประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้กับประเทศตัวเองเช่นกัน 
 บทเรียนจากญี่ปุ่นเหล่านี้ ท าให้มองเห็นได้ว่าหน่วยงานราชการของไทย  
เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา ต้องการการปรับปรุงเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 
ด้านต่าง ๆ ที่ก าลังเข้ามาถึงอย่างรวดเร็ว โดยสิ่งหนึ่งซึ่งน่าจะจ าเป็น 
ต่อการเปลี่ยนแปลงนี้คือการพัฒนาบุคลากรที่มีความเป็นผู้น าในลักษณะ
ของ Transformation Leadership ขึ้นในองค์กร โดยผู้น าลักษณะนี้ 
จะเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มีมุมมองที่กว้างและไกล โดยมุมมองที่กว้าง หมายถึง
ว่าสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ วิเคราะห์ข้อมูลได้ มองเห็นภาพรวมของ 
สิ่งต่าง ๆ ได้ดี มุมมองที่ไกลหมายถึง สามารถที่จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลง 



ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ผ่านแนวโน้มของปัจจุบัน การเตรียมตัวรับมือกับ
อนาคตที่จะมาถึง การเตรียมตัวรับมือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
เช่นเมื่อสังคมผู้สูงอายุมาถึง หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาถึง จะส่งผลกระทบ
ใดบ้างต่อหน่วยงานราชการในส่วนของตน จะส่งผลกระทบใดบ้าง 
ต่อก าลังคน และจะส่งผลกระทบใดบ้างต่อบริการของกรมอุตุนิยมวิทยา 
ที่จะต้องเปลี่ยนไปเพ่ือตอบสนองสัดส่วนช่วงอายุของประชากรที่เปลี่ยนแปลง  
และเทคโนโลยี ใดที่สามารถน ามาปรับใช้อย่างเหมาะสมเ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพของงานได้ รวมทั้งสามารถกระตุ้นบุคลากรในองค์กรให้
เชื่อมั่นและมีแรงบันดาลใจที่จะท าตามแผนงานเพ่ือการเตรียมพร้อมต่อ
อนาคตนั้นได้ โดยผู้น าในลักษณะที่ว่านี้ สามารถอยู่ในระดับชั้นการบริหารใด  ๆ 
ก็ได้ในองค์กร และจากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้นั้น วิสัยทัศน์ที่กว้างจะท าให้เรา
มองเห็นได้ชัดขึ้นถึงอุปสรรคและโอกาส อย่างเช่นระบบขนส่งมวลชนของ
ญี่ปุ่น ที่อาจจะดูไม่คุ้มทุนในระยะแรกส าหรับบางพ้ืนที่แต่เมื่อระบบ
รถไฟฟ้าเข้าไปถึง แต่จะเป็นความคุ้มทุนในระยะยาว เป็นการพัฒนา 
ที่ ม ากกว่ า ก า รคิ ด ถึ ง ค ว าม คุ้ มทุ น ใน ระยะสั้ น เ พี ย ง อย่ า ง เ ดี ย ว  
ซึ่งผลประโยชน์เหล่านี้จะตกกับประเทศชาติถ้าหากหน่วยงานราชการ
พัฒนางานโดยมีมุมมองถึงเป้าหมายในระยะยาวแบบนี้ โดยสิ่งที่ยากคือการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาวนั้นต้องการความอดทนในการส่งผล และบางครั้ง
อาจไม่ส่งผลส าเร็จในขณะที่ผู้ริ เริ่มโครงการนั้นด ารงอยู่ ในต าแหน่ง  
และอาจไม่ได้รับเครดิตจากผลงานที่ออกมา แต่ท าเพราะเป็นสิ่ งที่
จ าเป็นต้องท าเพ่ือประโยชน์โดยรวมขององค์กรและประเทศชาติ 



 การมาถึงของ AI IoT และนวัตกรรมต่าง ๆ นั้น จะส่งผลกระทบใดบ้าง 
ต่อการท างานของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นสิ่งซึ่งต้องการการวิเคราะห์ 
อย่างจริงจัง งานหลายสิ่งที่เราก าลังมุ่งหน้าไปสู่อาจจะกลายเป็นสิ่งล้าหลัง
เมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้มาถึง ในขณะที่งานอีกหลายสิ่ง อย่างเช่นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่างๆในรูปแบบดิจิตอล อาจจะกลายเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ
กว่าที่เคยเป็น ส าหรับการมาถึงของ Big Data และยุคแห่งการวิเคราะห์
ข้อมูล รวมถึงการพัฒนาการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ แบบ Artificial 
Neural Network (ANN) นั้น มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง 
ในด้านอุตุนิยมวิทยาในอนาคต การเตรียมพร้อมข้อมูล ส าหรับระบบนี้  
การเตรียมก าลังคน ส าหรับการจัดการข้อมูลเหล่านี้ เป็นสิ่งอยากเสนอให้
พิจารณาในอนาคตระบบตรวจอากาศอัตโนมัติอาจเข้ามาแทนที่งาน
บางส่วนของเจ้าหน้าที่ตรวจอากาศมากขึ้น ซึ่งระบบเหล่านี้ มีข้อดีคือ
สามารถให้ข้อมูลการตรวจวัดที่มีความถี่มากกว่าทั้งในด้านระยะเวลาและ
ระยะทาง ลดการตรากตร าของเจ้าหน้าที่  และสามารถให้ผลการตรวจ
ที่มากขึ้นในจ านวนคนที่งานที่เท่าเดิมหรือน้อยลง แต่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อบทบาทของเจ้าหน้าที่ตรวจอากาศที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนในบางส่วน
เช่นกัน ดังนั้น การเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่และรุ่นเดิมด้วยการเตรียม
ความรู้ความสามารถด้านใหม่ๆ และการเตรียมภาระงานใหม่ ๆ ที่ท้าทาย
เพ่ือรองรับการเปลี่ ยนแปลงนี้  เป็นสิ่งจ าเป็นซึ่งควรวางแผนรองรับ 
ไว้ในอนาคต  
 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพ่ือเตรียมรับมือกับอนาคตที่จะมาถึง
เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมากเช่นกัน อยากให้มีการส่งคนไปศึกษาหาความรู้



ใหม่ ๆ การส่งคนไปอบรมการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและวิธีคิดใหม่  ๆ  
ที่ต่างจากเดิมเพ่ือน ามาพัฒนาต่อยอดจากความรู้เดิมที่เรามีอยู่ รวมทั้ง
หาทางใช้เทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของบุคลากร 
ให้มากขึ้น การมาถึงของคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงที่มีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ นั้น  
อาจท าให้ผลจากแบบจ าลองอากาศความละเอียดสูงกลายเป็นสิ่ ง 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากต่างประเทศก็จริง แต่ข้อมูลซึ่งจะน าเข้าใน
แบบจ าลองอากาศที่ได้จากผลตรวจวัดโดยตรงในพ้ืนที่นั้น คือสิ่งที่จ าเป็น
และเป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง ยิ่งข้อมูลมีคุณภาพ ถูกต้อง มีความละเอียด 
ทั้งทางด้านเวลาและพ้ืนที่สูง ยิ่ง เป็นสิ่ งที่จ าเป็นและเป็นที่ต้องการ  
ทางหน่วยงานจึงควรที่จะให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความ
ช านาญเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและ 
เป็นระบบ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมพร้อมกับเทคโนโลยีที่ก าลัง 
จะมาถึงต่อไป 
 


