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รายละเอียดข้อเสนอโครงการ 
 
1. บทสรุปย่อส าหรับผู้บริหาร 

กลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่น (Japanese local food movement) ก่อตัว
และถูกพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960-1970 เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาความปลอดภัยทางด้านอาหาร อันเป็น
ผลมาจากการน าเข้าอาหาร และความเสื่อมถอยของภาคเกษตร แนวคิดการด าเนินงานที่ส าคัญของกลุ่ม
เคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่น คือ ความพยายามจัดการเชิงพ้ืนที่ของระบบอาหารในท้องถิ่น 
(localize food system) โดยการลดระยะห่างระหว่างการผลิตและการบริโภค หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การ
ให้ความส าคัญกับการที่ผู้บริโภคซื้อและบริโภคอาหารที่ถูกผลิตและจ าหน่ายในเขตพ้ืนที่ที่ตนอาศัยอยู่ โดย
แนวคิดดังกล่าวนี้ ถูกอธิบายว่ามีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร การเสริมสร้าง
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางอาหาร รวมทั้งใช้ในการฟ้ืนฟูชุมชนชนบทของญี่ปุ่น นอกจากนี้                     
ในปัจจุบัน ภาครัฐของญี่ปุ่นก็ได้มีการน าแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ในการก าหนดนโยบายทางด้านเกษตรของ
ประเทศด้วย ดังนั้น กลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่นจึงกล่าวได้ว่าเป็นตัวแสดงหนึ่งทีมี่บทบาท
ส าคัญในกระบวนการเชิงนโยบายทางด้านเกษตร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาครัฐจะได้น าแนวคิดการด าเนินงาน
ของกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารของท้องถิ่นไปปรับใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการพัฒนาภาคเกษตรของ
ประเทศ แต่ด้วยความเสื่อมถอยของภาคเกษตรที่ไม่สามารถแข่งขันทางการผลิตได้ ก็ส่งผลให้ในปีค.ศ. 2012 
ภาครัฐได้เสนอนโยบายปฎิรูปภาคเกษตร และสนับสนุนการเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                        
การลงนามในความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership-TPP) ใน
ปีค.ศ. 2016 ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นที่ถกเถียงว่า สร้างผลกระทบต่อระบบอาหารของท้องถิ่นและเกษตรกร
รายย่อย ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงต้องการศึกษาว่า กลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่นจะมีบทบาท
และอิทธิพลทางการเมืองในกระบวนการเชิงนโยบายในการเจรจาต่อรองในความตกลง TPP หรือไม่ อย่างไร 

งานศึกษานี้ เป็นการวิจัยทางเอกสารและการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้าน
อาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่น โดยศึกษากลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล และกลุ่มเคลื่อนไหว Nouminren ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวเกษตรกรรายย่อยทีไ่ม่ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล โดยมุ่งศึกษาว่ากลุ่มเคลื่อนไหวทั้งสองมีอิทธิพลทางการเมืองในกระบวนการเชิงนโยบาย
ในการเจรจาต่อรองความตกลง TPP ที่เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร โดยเลือกพ้ืนที่การศึกษาที่
จังหวัด Yamanashi ซึ่งเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีภายใต้ความตกลงหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก เนื่องจาก เป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่ส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
องุ่น ซึ่งเป็นสินค้าท่ีญี่ปุ่นก าหนดอัตราภาษนี าเข้าไว้สูง  

การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเพ่ือถอดบทเรียนเรื่องของบทบาทของกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหาร
ท้องถิ่นของญี่ปุ่นกับอิทธิพลทางการเมืองในกระบวนการก าหนดนโยบาย เพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส าหรับภาคประชาสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารและขบวนการชาวนา ในการ
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เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเชิงนโยบาย เพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตร และการเจรจาการค้า
เสรีภาคเกษตรในความตกลง TPP รวมถึงเพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะส าหรับภาครัฐในการพิจารณาถึงข้อดีและ
ข้อเสียก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมใน TPP ด้วย 
 
2. ความเป็นมาและความส าคัญของเรื่อง 

การก าหนดนโยบายสาธารณะ (public policy) แต่เดิมนั้น ถูกก าหนดโดยรัฐ ซึ่งถือเป็นการ
บริหารจากบนลงล่าง (top-down) แต่ในปัจจุบัน ด้วยกระแสของโลกาภิวัตน์ ซึ่งส่งผลให้ตัวแสดงที่มิใช่รัฐ                             
(non-state actors) เข้ามามีบทบาทส าคัญในกิจกรรมทางการเมืองเพ่ิมขึ้น ประกอบกับความตื่นตัวของ
แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่ วนร่ วม (participatory democracy)  จึ งส่ งผลให้ภาคประชาสั งคม                          
(civil society) เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในกระบวนการเชิงนโยบาย (policy process) แม้ว่ากระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะจะมีความซับซ้อน
และเผชิญกับความท้าทายมากมาย และภาคประชาสังคมถูกถกเถียงว่าส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดเล็ก                    
ขาดเงินทุน และขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของกระบวนการเชิงนโยบาย (Overseas Development 
Institute, 2006) แต่ก็มีงานศึกษาที่ยังคงสนับสนุนและเรียกร้องให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทใน
กระบวนการเชิงนโยบาย เนื่องจาก ภาคประชาสังคมถือเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่จัดหาโอกาสให้ประชาชน                   
พลเมืองได้ใช้สิทธิในการกระท าและการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยการกระท าร่วมและการตัดสินใจร่วมของ
ประชาชนพลเมืองถูกอธิบายว่า แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนได้มากกว่า นอกจากนี้ การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาสังคมซึ่งเป็นตัวแสดงที่เป็นอิสระในกระบวนการเชิงนโยบายยังถูกกล่าวว่าช่วยจัดการ
กับปัญหาคอรัปชั่น และช่วยติดตามและตรวจสอบการบริการสาธารณะด้วย (Ministry for Foreign Affairs 
of Finland, 2017; Singh, 2014; The Organization for Economic Co-operation and Development, 
2013)  

กลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่น (local food movement) ถือว่าเป็นกลุ่มเคลื่อนไหว
ทางเลือกด้ านอาหาร (alternative food movement)  ซึ่ ง เป็นกลุ่ ม เคลื่ อนไหวทางสั งคม ( social 
movement) และภาคประชาสังคม (civil society) แบบหนึ่ง ที่เกิดขึ้นมาเพ่ือจัดการกับปัญหาความไม่เป็น
ธรรมทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความไม่เป็นธรรมของระบอบอาหารในปัจจุบันที่ถูกครอบง าโดยบริษัท
อาหาร การให้ความส าคัญกับการท าอุตสาหกรรมการเกษตร และการเปิดเสรีสินค้าเกษตร แม้ว่าระบบอาหาร
ท้องถิ่น (local food system) นั้น อาจแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ 
และลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม นักวิชาการส่วนใหญ่อธิบายว่า แนวคิดการ
ด าเนินงานที่ส าคัญของกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่น คือ ความพยายามจัดการเชิงพ้ืนที่ของระบบ
อาหารในท้องถิ่น (localize food system) โดยการลดระยะห่างระหว่างการผลิตและการบริโภค หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ การให้ความส าคัญกับการที่ผู้บริโภคซื้อและบริโภคอาหารที่ถูกผลิตและจ าหน่ายในเขตพ้ืนที่ที่
ตนอาศัยอยู่ ดังนั้น การด าเนินงานของกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับการท า
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ตลาดทางตรง (direct marketing) และการท าตลาดของเกษตรกร (farmer market) รวมทั้งการส่งเสริมการ
ท าเกษตรและการท าตลาดของชุมชน (community supported agriculture) โดยแนวคิดดังกล่าวถูกเชื่อว่า 
จะช่วยท าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากมูลค่าเพ่ิมที่มาจากการผลิตเพ่ิมขึ้น เกษตรกรมีแรงจูงใจในการผลิต
สินค้าที่ดีและมีคุณภาพ อันจะช่วยจัดการปัญหาทางรายได้ของเกษตรกรรายย่อย การพัฒนาชุมชน และการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และในที่สุดจะช่วยเปลี่ยนแปลงระบอบเกษตรและอาหารที่ไม่เป็นธรรมได้ 
(Irshad, 2010; Martinez et al, 2010; Baker, 2011; Brain, 2012) นอกจากนี้ มีงานศึกษาเป็นจ านวนมาก
ที่อธิบายด้วยว่า ปัญหาและความท้าทายในระบอบเกษตรและอาหารอันเป็นผลให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของกลุ่ม
เคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่น ก็ส่งผลให้ผู้ก าหนดนโยบาย (policy maker) ต้องจัดการกับความท้าทาย
ดังกล่าวเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายทางด้านเกษตรและอาหารที่มุ่งเน้นตลาด (market-based 
policy) ในปัจจุบัน กับนโยบายทางด้านเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน (sustainable agriculture policy) ใน
อนาคต ดังนั้น ในกระบวนการก าหนดและตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับเกษตรและอาหาร ผู้ก าหนดนโยบายจึง
เปิดโอกาสให้กลุ่มเคลื่อนไหวทางอาหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาคประชาสังคมเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการเชิง
นโยบาย รวมถึงมีการปรับใช้แนวคิดการด าเนินงานของกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นเป็นแนวทางใน
การก าหนดนโยบายด้วย (Smith et al, 2016; Desmarais et al, 2017) 

กลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่น (Japanese local Food Movement) ปรากฎ
ขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960-1970 เพ่ือตอบโต้ต่อการเกิดขึ้นของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ปัญหา
สิ่งแวดล้อม และปัญหาอาหารปนเปื้อน อันเป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศให้เป็นอุตสาหกรรม การใช้
สารเคมีในการท าเกษตร และการน าเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ โดยกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหาร
ท้องถิ่นกลุ่มแรกของญี่ปุ่นที่ถูกจัดตั้งขึ้น คือ Japan Organic Agriculture Association หรือ JOAA ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคในการสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ และการด าเนินการค้า
สินค้าเกษตรทางตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ให้ความส าคัญกับการท าข้อตกลง การท าความเข้าใจ และ
การสร้างความเชื่อใจระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคภายใต้แนวคิดพ้ืนฐานที่เรียกว่า การเป็นพันธมิตรระหว่าง
ผู้ผลิตและผู้บริ โภค (producer-consumer co-partnership) หรือในภาษาญี่ปุ่น เรียกว่า “Teikei”  1                         
ต่อมาแนวคิดดังกล่าวได้ถูกน าไปปรับใช้โดยกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นอ่ืนๆ ได้แก่ 1) กลุ่ม
เคลื่อนไหว Sanchoku Movement ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับ JOAA เป็นกลุ่ม
เคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นที่ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้บริ โภค สหกรณ์ผู้ บริ โภค                                   
(consumers cooperatives) และสหกรณ์การเกษตร (agricultural cooperatives-JAs)  เพ่ือจัดหาสินค้า
อาหารที่ดี มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค 2) กลุ่มเคลื่อนไหว Japan Family Farmers 

                                                           
1 แนวคิดการเป็นพันธมิตรระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค (producer-consumer co-partnership) หรือใน
ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “Teikei” ต่อมาได้ถูกพัฒนาไปสู่แนวคิดการพัฒนาภาคเกษตรในประเทศอ่ืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง แนวคิดเกษตรที่ถูกสนับสนุนโดยชุมชน (community supported agriculture-CSA) ซึ่งเป็นแนวคิด
การพัฒนาภาคเกษตรที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา  



6 
 

Movement หรือที่เรียกว่า Nouminren ซึ่งถูกจัดตั้งในปีค.ศ. 1989 เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่เกิดจากความ
ร่วมมือของเกษตรกรรายย่อยเพ่ือตอบโต้ต่อการด าเนินนโยบายทางด้านเกษตรของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตรและการเปิดเสรีทางการค้า และ 3) กลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho ซึ่งเกิดขึ้นในช่วง
ทศวรรษ 1990 เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มผู้บริโภค เพ่ือจัดการกับ
ปัญหาระบบเกษตรและอาหารของญี่ปุ่นในหลากหลายมิติอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของการพัฒนาภาค
เกษตรสมัยใหม่ อาทิ ปัญหาความปลอดภัยทางอาหารและความมั่นคงทางอาหาร การปกป้องและรักษา
สิ่งแวดล้อม การปกป้องและฟ้ืนฟูวัฒนธรรมทางอาหาร และการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น เป็นต้น โดยกลุ่ม
เคลื่อนไหว Chisan-Chisho ได้น าหลักการ Teikiei พัฒนาไปสู่แนวคิดที่ส าคัญของกลุ่มที่เรียกว่า “แนวคิดการ
ผลิตโดยท้องถิ่นและการบริโภคโดยท้องถิ่น (local production for local consumption-LPLC)” ซึ่งต่อมา                          
ในปีค.ศ. 2002 แนวคิดดังกล่าวได้ถูกน าไปปรับใช้โดยกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง และสหกรณ์
การเกษตร โดยถูกก าหนดให้เป็นแผนฟ้ืนฟูด้านเกษตรและอาหารของประเทศ (revitalization plan for 
food and agriculture หรื อ ใ นภ าษาญี่ ปุ่ น เ รี ย ก ว่ า  Shoku to Noh no Saisei Plan)  แ ล ะ  ค า ว่ า                     
Chisan-Chisho ถู ก อ้ า ง ถึ ง ใ น โ ค ร งก า ร สนั บ สนุ น ก ารบ ริ โ ภคอาห ารภาย ในประ เทศ  ที่ ชื่ อ ว่ า                       
“Brand Nippon” เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างการพ่ึงพาตนเองทางอาหารของประเทศ โดยใน
ปัจจุบันกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหาร Chisan-Chisho  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
และสหกรณ์การเกษตร จากพัฒนาการของกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่น จึงแสดงให้เห็นว่า 
แนวคิดเรื่องอาหารท้องถิ่นถือว่าเป็นแนวคิดที่ส าคัญที่ถูกใช้ในการพัฒนาภาคเกษตรและชุมชนท้องถิ่นของ
ประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน และกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านเกษตรและอาหารของถิ่นก็มีบทบาทในการพัฒนา
ภาคเกษตรของประเทศ รวมถึงมีบทบาทในกระบวนการเชิงนโยบายด้วย   

ในปัจจุบัน ภาคเกษตรของญี่ปุ่นถูกวิพากษ์ว่าก าลังอยู่ในสภาวะเสื่อมถอย และญี่ปุ่นก็ก าลังเผชิญ
กับปัญหาความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะอย่าง การพ่ึงพาตนเองทางอาหาร โดยปัญหาดังกล่าวนั้น มีสาเหตุ
มาจาก 1) เกษตรกรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เกิดการละทิ้งที่ดินและขาดแคลนแรงงานเกษตร และ                          
2) กฎหมายการถือครองที่ดินของญี่ปุ่นที่ส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่ถือครองที่ดินขนาดเล็กไม่เกิน 2 เฮกตาร์
ต่อครัวเรือน ท าให้เกษตรกรไม่สามารถแข่งขันการผลิตได้ จากสาเหตุดังกล่าว ในปีค.ศ. 2012 ในสมัยรัฐบาล
อาเบะ จึงได้ประกาศนโยบายปฏิรูปภาคเกษตร (agriculture reform policy) ภายใต้นโยบายอาเบะโนมิกส์ 
ขึ้น เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันการการผลิตทางด้านเกษตรของประเทศ โดยนโยบายดังกล่าว
มุ่งเน้นใน 3 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาอุตสาหกรรมและการเปิดเสรีทางการค้า  2) การปฏิรูปสหกรณ์การเกษตร 
และ 3) การปฏิรูปกฎหมายทางด้านเกษตร ภายหลังจากการประกาศนโยบายดังกล่าว ต่อมาในปีค.ศ. 2013
ญี่ปุ่นก็ได้เข้าร่วมเจรจาในกรอบความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific 
Partnership-TPP) และ ลงนามในความตกลง TPP ในปี ค.ศ. 2016 โดยการเข้าร่วมในความตกลง TPP ของ
ญี่ปุ่นถูกกล่าวว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้รัฐบาลเร่งปฏิรูปภาคเกษตรและการปรับแก้กฎหมายทางด้านเกษตร
เพ่ือสนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า อย่างไรก็ตาม นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรและการลงนามเข้าร่วมใน
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ความตกลง TPP ยังคงเป็นที่ถกเถียง โดยฝ่ายผู้สนับสนุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มเคลื่อนไหว
ทางด้านอาหารที่ถูกจัดตั้งโดยรัฐ ได้อธิบายว่า การปฏิรูปภาคเกษตรจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพจากการผลิต
จากขนาดและช่วยให้สหกรณ์การเกษตรท้องถิ่นมีอ านาจในการก าหนดและตัดสินใจทางด้านเกษตรเพ่ิมขึ้น 
และการลงนามในความตกลง TPP จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมการส่งออก (MAFF 2015; 
Masayoshi 2015) ในขณะที่ ฝ่ายที่ไม่สนับสนุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย และกลุ่มเคลื่อนไหว
ทางด้านอาหารของท้องถิ่นของญี่ปุ่น ถกเถียงว่า นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรจะส่งผลให้การสนับสนุนและ
การอุดหนุนเกษตรกรรายย่อยลดลง และการปรับแก้กฎหมายทางด้านเกษตรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ยกเลิกกฎหมายเมล็ดพันธุ์พืชของญี่ปุ่นในปีค.ศ. 2018 อาจส่งผลกระทบต่อการจ ากัดสิทธิของเกษตรกร และ
การท าลายวิถีการผลิตแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ การเข้าร่วมในความตกลง TPP มีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบต่อ
ประเด็นความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยทางด้านอาหารเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน าเข้าอาหาร
ปนเปื้อน และพืชตัดต่อพันธุกรรม ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองทางอาหารมีแนวโน้มลดลง และเกษตรกร
รายย่อยไม่สามารถแข่งขันการผลิตได้ จากสถานการณ์ของภาคเกษตรของญี่ปุ่นในข้างต้น ในปัจจุบัน กลุ่ม
เคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่น จึงเริ่มออกมาเรียกร้องใหร้ัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนนโยบายดังกล่าว 
รวมถึงเรียกร้องให้ญี่ปุ่นถอนตัวออกจากความตกลง TPP ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลผลกระทบของ TPP บน
เว็บไซต์และสื่อออนไลน์ และมีการจัดประชุมและเสวนาถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบของ TPP (Japan Family 
Farmer Movement (Nouminren), 2014) 

ในกรณีของประเทศไทยนั้น ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วมในความตกลง TPP เนื่องจาก
ก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาถึงผลประโยชน์และผลกระทบที่จะได้รับ โดยก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะถอนตัว
ออกจากความตกลง TPP ในปีค.ศ. 2017 นั้น มีการคาดการณ์ว่า ถ้าประเทศไทยเข้าร่วมในความตกลง TPP 
ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนเพ่ิมขึ้นจาก 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
และเม็กซิโก เนื่องจาก เป็นประเทศที่ไทยยังไม่ได้มีความร่วมมือในการเปิดเสรีทางการค้าแบบทวิภาคีด้วย 
นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังถือว่าเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกัน ก็
มีข้อถกเถียงว่า การเข้าร่วมในความตกลง TPP จะท าให้ภาคเกษตรของประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุดเช่นกัน เนื่องจาก สินค้าเกษตรบางประเภทของไทย เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ และ
ข้าวโพด มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
รายย่อยท าให้ไม่สามารถแข่งขันการผลิตได้ นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าเกษตรไปยังสหรัฐอเมริกายังเผชิญกับ
อุปสรรคในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารของสหรัฐอเมริกาด้วย อีกทั้ง การเข้าร่วมลงนามใน
ความตกลง TPP ยังมีเง่ือนไขให้ประเทศสมาชิกต้องให้การรับรองการเป็นภาคีในอนุสัญญายูพอฟ ปีค.ศ. 1991 
และสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ซึ่งจะมีผลให้ประเทศไทยต้องยอมรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับพันธุ์
พืช ทรัพยากรชีวภาพ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา อันมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิด
ผลเสียหายต่อเกษตรกร ภาคเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ จากข้อถกเถียงดังกล่าวนี้ 
แม้ว่าในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาจะถอนตัวออกจากความตกลง TPP ไปแล้ว และประเทศสมาชิกที่เหลือจ านวน 
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11 ประเทศได้ปรับเนื้อหาความตกลง โดยชะลอการมีผลบังคับใช้ในบางประเด็นที่สหรัฐอเมริกาพยายาม
ผลักดันในความตกลง TPP เพ่ือให้ความตกลงมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ได้แก่ การขยายระยะเวลาคุ้มครอง
สิทธิบัตรอันเกิดจากความล่าช้าอย่างไม่สมเหตุสมผลของหน่วยงานขึ้นทะเบียน การขยายระยะเวลาการ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ จาก 50 ปี เป็น 70 ปี การคุ้มครองข้อมูลทดสอบยา และการให้นักลงทุนฟ้องรัฐภายใต้สัญญา
การลงทุนที่ท าระหว่างรัฐกับเอกชน เป็นต้น และประเทศสมาชิกได้ร่วมลงนามในข้อตกลงใหม่ที่เรียกว่า 
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership หรือ CPTPP ในปีค.ศ. 
2018 และจะมีผลบังคับใช้ในปีค.ศ. 2019 แต่ประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงในภาคเกษตร โดยเฉพาะเงื่อนไขที่
ประเทศสมาชิกต้องยอมรับการเป็นภาคีในอนุสัญญายูพอฟ ปีค.ศ. 1991 และสนธิสัญญาบูดาเปสต์ก็ยังคงไม่ได้
ถูกปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด อีกทั้ง ยังคงประกันไม่ได้ด้วยว่า สหรัฐอเมริกาจะกลับเข้าร่วมใน CPTPP อีกหรือไม่ 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยจึงมีกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐระงับการตัดสินใจในการ
เข้าร่วม CPTPP เช่นกัน โดยภาคประชาสังคมไทยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลผลกระทบของ TPP และ CPTPP บน
เว็บไซต์ และเพจเฟซบุ๊ก มีการจัดประชุมและเสวนาถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบของ TPP และ CPTPP รวมถึง
ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับกรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจเข้าร่วม CPTPP ด้วย (รติมา คชนันท์, 2561; สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร, ม.ป.ป.; เครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลือก, ม.ป.ป.) จากข้อมูลในส่วนนี้ จึงแสดงให้เห็นว่าข้อถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบของความ
ตกลง TPP และสถานการณ์เกี่ยวกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นของไทยและญี่ปุ่นมีลักษณะใกล้เคียง
กัน 

งานวิจัยนี้ จึงต้องการศึกษาว่า กลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่นจะมีบทบาทและ
อิทธิพลทางการเมืองในกระบวนการเชิงนโยบายหรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการเจรจาต่อรองใน  
TPP โดยมุ่งเน้นการศึกษากลุ่มเคลื่อนไหว  Chisan-Chisho ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่เกิดจากการรวมตัวกัน
ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภค และต่อมาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล กับกลุ่มเคลื่อนไหว Nouminren ซ่ึง
เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรกรรายย่อย โดยนอกจากจะเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่ไม่ได้
รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้ว ยังเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่ตอบโต้ต่อการด าเนินงานของรัฐบาลด้วย โดยที่ผล
ของการศึกษา นอกจากจะช่วยท าให้เข้าใจบทบาทของกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่นใน
กระบวนการเชิงนโยบายแล้ว ผลการศึกษายังจะเป็นประโยชน์แก่ภาคประชาสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารและขบวนการชาวนา ในการใช้เป็นแนวทางในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเชิงนโยบาย เพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตร และการเจรจาการค้าเสรีภาคเกษตรใน
ความตกลง TPP ซึ่งก าลังจะถูกเปลี่ยนเป็นความตกลง CPTPP ในเวลาอันใกล้นี้ รวมถึง ผลการศึกษาจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับภาครัฐและผู้ก าหนดนโยบายในการพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียก่อนตัดสินใจเข้าร่วมในความ
ตกลง CPTPP ด้วย 
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ทบทวนวรรณกรรม 
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มเคลื่อนไหวด้านอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่น 

พบงานศึกษาที่อธิบายถึงความเป็นมา พัฒนาการ และความท้าทายของกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่น
ของญี่ปุ่น และงานศึกษาที่อธิบายบทบาทของกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นในการจัดการกับปัญหา
ของระบบอาหารสมัยใหม่ และการสร้างทุนทางสังคม แต่ไม่พบงานศึกษาบทบาทของกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้าน
อาหารท้องถิ่นในกระบวนการเชิงนโยบาย นอกจากนี้ งานศึกษาส่วนใหญ่ เป็นงานศึกษากรณีของกลุ่ม
เคลื่อนไหว Teikei, Chisan-Chisho, Slow Food Movement, Food Nippon Action แต่ไม่พบงานศึกษา
ในกรณีของกลุ่มเคลื่อนไหว Nouminren 

งานศึกษาของ Kazumi Kondon ปี ค.ศ. 2015 ศึกษาความเป็นมาของกลุ่มเคลื่อนไหว 
Teikei ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารทางเลือกกลุ่มแรกในญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960-1970 
และการอธิบายถึงความท้าทายและข้อจ ากัดของกลุ่มในปัจจุบัน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มเคลื่อนไหว Teikei 
เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อผลกระทบทางลบที่เกิดจากการด าเนินนโยบายการพัฒนาประเทศตามแนวคิด                    
เสรีนิยมใหม่ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางอาหารอันเป็นผลมาจากการใช้
สารเคมีทางการเกษตร และการน าเข้าอาหารจากต่างประเทศ โดยหลักการการด าเนินงานของ Teikei คือ 
การเป็นพันธมิตรระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค (farmer-consumer partnership) การท าการค้าทางตรง 
และการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ หลักการดังกล่าวถูกอธิบายว่ามีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาภาคเกษตร
ทางเลือกของญี่ปุ่น ซึ่งต่อมาได้ถูกน าไปปรับใช้โดยกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารอ่ืนๆ และถูกพัฒนาไปสู่
แนวคิดการสนับสนุนภาคเกษตรโดยชุมชน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา พบว่า การ
ด าเนินงานของกลุ่มเคลื่อนไหว Teikei เผชิญกับความท้าทายและข้อจ ากัดซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของกลุ่ม
เสื่อมถอยลง โดยความท้าทายดังกล่าวมาจากเกิดขึ้นของระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานอินทรีย์ ส่งผลให้
สมาชิกที่เป็นผู้บริโภคเริ่มลดลง เนื่องจาก ผู้บริโภคต้องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย แต่ก็ไม่ต้องการท าตาม
ข้อบังคับภายใต้ระบบ Teikei นอกจากนี้ ผลกระทบของการเกิดภัยพิบัติที่ส่งผลต่อการรั่วไหลของสาร
กัมมันตภาพรังสีที่จังหวัด Fukushima ในปีค.ศ. 2011 ก็สร้างความกังวลในประเด็นความปลอดภัยทางอาหาร
ให้กับผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน  

งานศึกษาของ Aya Hirata Kimura และ Mima Nishiyama ปี ค.ศ. 2007 ศึกษาบทบาท
ของกลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho ในการจัดการกับปัญหาของระบบอาหารสมัยใหม่ โดยอธิบายว่า กลุ่ม
เคลื่อนไหว Chisan-Chisho เริ่มแรกเกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มภาคประชาสังคม และองค์กรที่ไม่
แสวงหาผลก าไร แต่ในปัจจุบัน กลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) กลุ่มที่
ด าเนินงานโดยรัฐบาล 2) กลุ่มที่ด าเนินงานโดยสหกรณ์การเกษตร และ 3) กลุ่มที่ด าเนินงานโดยองค์กรที่ไม่
แสวงหาผลก าไร โดยส่วนใหญ่กลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho ในญี่ปุ่น เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวประเภทที่ 1 และ 
2 งานศึกษานี้ จึงเลือกสัมภาษณ์กรณีศึกษาทั้ง 3 ประเภท และพบว่า กลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho ทั้ง 3 
ประเภท แม้จะมีบทบาทในการจัดการกับปัญหาระบบอาหารสมัยใหม่ในปัจจุบัน แต่กลุ่มเคลื่อนไหว                  
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Chisan-Chisho ยังคงไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ และยังคงไม่สามารถเติมเต็มการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองของพลเมืองได้ โดยประเด็นปัญหาที่กลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho สามารถช่วย
จัดการได้ก็คือ การเพ่ิมการค้าในท้องถิ่น การปกป้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าน าเข้าจาก
ต่างประเทศ การปกป้องวัฒนธรรมทางอาหารของท้องถิ่น และการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนท้องถิ่น ในขณะ
ที่ ประเด็นปัญหาที่กลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho ล้มเหลวในการจัดการคือ ประเด็นเรื่องความปลอดภัย
ทางอาหาร และการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางอาหาร ถูกอธิบายว่า 
แม้กลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคผ่านการท าความรู้จักและพูดคุยกับ
เกษตรกรผู้ผลิต แต่การท าความรู้จักกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่ได้ประกันว่าจะมีความปลอดภัยทาง
อาหาร ความปลอดภัยทางอาหารควรขึ้นอยู่กับมาตรฐานการผลิตมากกว่า และประเด็นการปกป้องและรักษา
สิ่งแวดล้อมถูกอธิบายว่า แม้กลุ่มเคลื่อนไหวจะอ้างว่าการบริโภคอาหารที่ผลิตในท้องถิ่นที่มีระยะทางของ
อาหาร (food miles) สั้นกว่าการบริโภคอาหารที่มาจากที่อ่ืน ซึ่งสามารถช่วยปกป้องและเป็นประโชน์ต่อ
ระบบนิเวศมากกว่า แต่พบว่า กลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ท าเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดจาก
การใช้สารเคมีในการท าเกษตร  โดย Kimura และ Nishiyama ได้เสนอ ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนากลุ่ม
เคลื่อนไหว Chisan-Chisho คือ 1) กลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho ควรส่งเสริมให้พลเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับประเด็นอาหารเพ่ิมขึ้น และความร่วมมือทางการเมืองกับเครือข่ายและกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารอ่ืนๆ 
2) กลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho ควรมีการพิจารณาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของระบบอาหารอย่างเป็น
ระบบ การสร้างความเข้าใจในประเด็นปัญหาร่วมกันระหว่างรัฐบาล สหกรณ์การเกษตร และองค์กรที่ไม่
แสวงหาผลก าไร 3) รัฐบาลและสหกรณ์การเกษตรต้องพิจารณาหลักการด าเนินงานของ Chisan-Chisho ไม่ใช่
เพียงกลยุทธ์ทางการตลาด แต่ควรพิจารณาไปถึงการจัดโครงสร้างของระบบตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร 

งานศึกษาของ Shigeki Yokoyama ปี ค.ศ. 2009 ศึกษาความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมกับกลุ่ม
เคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่น ในกรณีศึกษาของกลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho ในจังหวัด 
Chiba โดยผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho มีบทบาทในการสร้างทุนทางสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ทุนทางสังคมเชิงโครงสร้าง (structural social capital) ซึ่งเป็นทุนทางสังคมภายนอก อันจะเห็นได้
จาก ความร่วมมือกันของกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมในระดับชุมชน (community level) ได้ก่อให้เกิดกิจกรรม
ที่สร้างผลประโยชน์ให้กับสมาชิก และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยกิจกรรมที่สร้าง
ผลประโยชน์ให้กับสมาชิก ได้แก่ ประสิทธิภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้า และผลประโยชน์จากการท าตลาด
ทางตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ช่วยเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม ได้แก่ การผลิตที่ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ ความร่วมมือ
กันของกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมในระดับครัวเรือน (household level) ยังช่วยเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรในสังคมท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างเครือข่ายของชุมชน อย่างไรก็ตาม ส าหรับทุนทาง
สังคมเชิงการรับรู้ (cognitive social capital) ซึ่งเป็นทุนทางสังคมภายในที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยน
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ทัศนคติ ความเชื่อ และความรู้สึกนึกคิด ไม่พบว่า กลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho มีความเกี่ยวข้องในการ
สร้างทุนทางสังคมดังกล่าว 

งานศึกษาของ Stephanie Assmann ปี ค.ศ. 2010 ศึกษาบทบาทของกลุ่มเคลื่อนไหว Food 
Nippon Action และ Slow Food Movement ในการจัดการกับปัญหาการพ่ึงพาตนเองทางด้านอาหาร และ
ความปลอดภัยทางอาหารของญี่ปุ่น โดยอธิบายว่ากลุ่มเคลื่อนไหวทั้งสองมีต้นก าเนิดที่แตกต่างจากกลุ่ม
เคลื่อนไหวทางด้านอาหารอื่นๆของญี่ปุ่น ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือและการกระท าร่วมกันของประชาชนเพ่ือ
ท้าทายต่ออ านาจ โดย Food Nippon Action เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่ถูกจัดตั้งโดยกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และ
ประมงของญี่ปุ่น ในปีค.ศ. 2008 เพ่ือริเริ่มขบวนการภาคประชาชนในประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่ Slow Food 
Movement เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวภาคีระหว่างประเทศ ซึ่งเริ่มปฏิบัติการในญี่ปุ่น ในปีค.ศ. 1998 ผลการศึกษา
พบว่า ทั้งสองกลุ่มเคลื่อนไหวนั้น แม้จะมีโครงสร้างการท างานที่แตกต่างกัน แต่ทั้งสองกลุ่มยังคงมีบทบาท
ส าคัญในการจัดการปัญหาการพ่ึงพาตนเองทางด้านอาหาร และปัญหาความปลอดภัยทางด้านอาหารของญี่ปุ่น
เหมือนกัน โดยทั้งสองกลุ่มช่วยจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สาธารณะ และมีความพยายามที่จะถ่วงดุลอ านาจกับโลกาภิวัตน์ของอาหาร 

 
เอกสารอ้างอิง 

ภาษาไทย 
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3. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
3.1 เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของภาคประชาสังคมของญี่ปุ่นในกระบวนการเชิง

นโยบาย โดยเฉพาะบทบาทของกลุ่มเคลื่อนไหวด้านอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่นกับการก าหนดนโยบาย

การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรภายใตค้วามตกลง TPP 

3.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท าให้กลุ่มเคลื่อนไหวด้านอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเชิงนโยบายได ้ 

3.3 เพ่ือถอดบทเรียนเรื่องบทบาทของกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่นในกระบวนการ

ก าหนดนโยบายการเปิดเสรีทางการค้าสินค้าเกษตรภายใต้ความตกลง TPP เพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายส าหรับภาคประชาสังคมและภาครัฐของไทย ดังนี้ 

1) เพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารหรือขบวนการ

ชาวนาในประเทศไทยในการประสานงานกับภาครัฐเ พ่ือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน

กระบวนการเชิงนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตร และการเจรจาการค้าเสรี

ภาคเกษตรในความตกลง TPP  

2) เพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะส าหรับภาครัฐในการพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียก่อนการตัดสินใจ

เข้าร่วมในความตกลง TPP  
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4. กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละข้อ 
4.1 แผนกิจกรรมหลักท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งผลลัพธ์ (Output) ที่คาดว่าจะได้รับ  

วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวน
วันที่ใช ้

ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อศึกษาและท าความเขา้ใจ
เกี่ยวกบับทบาทของภาคประชา
สังคมของญี่ปุ่นในกระบวนการเชิง
นโยบาย โดยเฉพาะบทบาทของกลุ่ม
เคลื่อนไหวด้านอาหารท้องถิ่นของ
ญี่ปุ่นกับการก าหนดนโยบายการเปิด
เสรีการค้าสินค้าเกษตรภายใต้ความ
ตกลง TPP 

1.1 รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร ดังนี้ 
1) ความเป็นมา พัฒนาการ สถานการณ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับของภาคประชาสังคมในญี่ปุ่น  
2) ความเป็นมา พัฒนาการ สถานการณ์ของกลุ่มเคลื่อนไหว
ทางด้านอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่น 
3) เนื้อหาความตกความตกลง TPP และผลกระทบต่อภาค
เกษตรและเกษตรกรรายย่อยของญี่ปุ่นและไทย 
4) บทบาทและอิทธพิลของของภาคประชาสังคมญี่ปุ่นและ
ไทยในการเจรจาการค้าภายใต้ความตกลง TPP 
5) กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 4 แนวคิด 

เดือนที่ 1-3 90 นางสาวสิริน
ทิพย์ นรินทร์
ศิลป์ 

1.2 รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร ดังนี้ 
1) ข้อมูลของพื้นที่กรณีศึกษาที่คัดเลือกไว้ 
1.3 ติดต่อประสานงานเพื่อศึกษาภาคสนามครั้งที่ 1 

เดือนที่ 4-5 60 นางสาวสิริน
ทิพย์ นรินทร์
ศิลป์ 

2.  เพื่อศึกษาปัจจยัที่ท าใหก้ลุ่ม
เคลื่อนไหวด้านอาหารท้องถิ่นของ
ญี่ปุ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเชิงนโยบาย  

2.1 ศึกษาภาคสนามครั้งที่ 1 
2.2 ถอดบทสัมภาษณ์ข้อมูลที่ได้จากศึกษาภาคสนามครั้งที่ 1 
2.3 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
2.4 ติดต่อประสานงานเพื่อศึกษาภาคสนามครั้งที่ 2 

เดือนที่ 6-8 90 นางสาวสิ ริ น
ทิพย์  นรินทร์
ศิ ล ป์  แ ล ะ ที่
ปรึกษา 

3. เพื่อถอดบทเรียนเร่ืองบทบาทของ
กลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหาร
ท้องถิ่นของญี่ปุ่นในกระบวนการ
ก าหนดนโยบายการเปิดเสรีทางการ
ค้าสินค้าเกษตรภายใต้ความตกลง 
TPP เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายส าหรับภาคประชาสังคมและ
ภาครัฐของไทย 
 

3.1 ศึกษาภาคสนามครั้งที่ 2 
3.2 ถอดบทสัมภาษณ์ข้อมูลที่ได้จากศึกษาภาคสนามครั้งที่ 2 
3.3 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
3.4 เขียนบทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

เดือนที่ 9-12 120 นางสาวสิ ริ น
ทิพย์  นรินทร์
ศิ ล ป์  แ ล ะ ที่
ปรึกษา 
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4.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา (แบ่งเป็นราย 6 เดือน  หรือราย 3 เดือน ขึ้นอยู่กับ

ระยะเวลาโครงการ ) 
เดือนที ่ กิจกรรม (activities) ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ (outputs) 

6 เดือนท่ี 1  1. รวบรวมข้อมูลท่ัวไปและงานวิจัยเกี่ยวกับเกี่ยวกับภาค
ประชาสังคมของญี่ปุ่น กลุ่มเคลื่อนไหวด้านอาหารท้องถิ่น
ของญี่ปุ่น ผลกระทบของความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกต่อภาคเกษตรของญี่ปุ่น และ
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
2. รวบรวมข้อมูลพ้ืนท่ีกรณีศึกษาท่ีคัดเลือกไว้ และศึกษา
ภาคสนามครั้งท่ี 1 

 1. ได้ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับเกี่ยวกับภาคประชา
สังคมของญี่ปุ่น กลุ่มเคลื่อนไหวด้านอาหารท้องถิ่น
ของญี่ปุ่น และผลกระทบของความตกลงหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกต่อภาคเกษตร
ของญี่ปุ่น 
2. ไดข้้อมูลพื้นท่ีกรณีศึกษาท่ีคัดเลือกไว้ และข้อมูล
การวิจัยภาคสนาม 

6 เดือนท่ี 2 1. ศึกษาภาคสนามครั้งท่ี 2 
2.เขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

1. ได้ข้อมูลการวิจัยภาคสนามเพิ่มเติม 
2. ได้รายงานวิจัยและบทความเพื่อใช้ในการเผยแพร่ 

 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methodology) แนวทาง/ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการวิจัยที่จะ

ตอบสมมุติฐานการวิจัย พื้นที่ที่ศึกษา และวิธีการวางแผนการด าเนินงาน วิธีการเก็บข้อมูล ฯลฯ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ส าหรับงานศึกษานี้ มุ่งศึกษากลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

เคลื่อนไหว Chisan-Chisho  และกลุ่มเคลื่อนไหว Nouminren ว่ามีอิทธิพลทางการเมืองในกระบวนการเชิง
นโยบาย โดยเฉพาะการเจรจาการค้าในความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก อย่างไร แม้ว่า
กลุ่มเคลื่อนไหวทั้งสองกลุ่ม จะไม่เห็นด้วยกับการเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร และมีเป้าหมายของการท างานไป
ในทิศทางเดียวกัน คือ การเสริมสร้างความสามารถของเกษตรกรรายย่อย การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการ
เสริมสร้างการพ่ึงพาตนเองทางอาหารของประเทศ แต่จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสาร พบว่า วิธีคิดและ
วิธีการท างานของทั้งกลุ่มมีลักษณะแตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1990 แม้จะเป็น
กลุ่มเคลื่อนไหวที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งเป็นกลุ่มภาคประชาสังคมเพ่ือตอบโต้ต่อ
การพัฒนาระบบเกษตรสมัยใหม่และการเปิดเสรีทางการค้า แต่จากการส ารวจข้อมูลทางเอกสาร พบว่า กลุ่ม
เคลื่อนไหว Chisan-Chisho มีวิธีคิดการท างานที่ให้ความส าคัญกับการผลิตโดยท้องถิ่นและการบริโภคโดย
ท้องถิ่น (local production for local consumption-LDPC) ซึ่งให้ความส าคัญเฉพาะการพัฒนาเกษตรกร 
ในประเด็นการผลิตและการจ าหน่ายเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรชีวิตที่ดีขึ้น แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการ
เรียกร้องสิทธิและการปกป้องสิทธิของเกษตรกรอันได้รับผลกระทบมาจากการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ 
ในปีค.ศ. 2002 เมื่อกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของญี่ปุ่นได้มีการน าแนวคิด LDPC ไปปรับใช้เป็นแผน
ฟ้ืนฟูด้านอาหารและเกษตรของประเทศ ก็ส่งผลให้กลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho เริ่มเข้าไปมีความสัมพันธ์



17 
 

กับภาครัฐ และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล รวมถึงมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรและ
อาหารด้วย ในปัจจุบัน Chisan-Chisho แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) กลุ่มที่ท างานโดยรัฐบาล คือ 
หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น และหน่วยงานในระดับจังหวัด (prefectural 
government) 2) กลุ่มท่ีท างานโดยสหกรณ์การเกษตรของญี่ปุ่น และ 3) กลุ่มท่ีท างานโดยองค์กรที่ไม่แสวงหา
ผลก าไร ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ
ของภาคประชาสังคม และกลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรที่เกิดขึ้นโดยการจัดตั้งโดยรัฐ  ในปัจจุบัน กลุ่ม
เคลื่อนไหว Chisan-Chisho ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวประเภทที่ 1 และ 2 อย่างไรก็ตาม ส าหรับกลุ่ม
ประเภทที่ 3 ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีท างานโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรนั้น ก็ยังคงได้รับการสนับสนุนและร่วมมือการ
ท างานกับกลุ่มที่ 1 และ 2 ด้วย  

ในขณะที่ กลุ่มเคลื่อนไหว Nouminren เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวเกิดจากความร่วมมือของเกษตรกร
ครอบครัว (family farmer) ซึ่งถูกจัดตั้งข้ึนในปีค.ศ.1989 แม้ว่ากลุ่มเคลื่อนไหว Nouminren จะเห็นด้วยและ
ได้น าวิธีคิดการท างานของกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นอ่ืนๆ อาทิ แนวคิด Teikei และ แนวคิด 
LDPC มาปรับใช้ในการพัฒนาเกษตรกร แต่กลุ่มเคลื่อนไหว Nouminren ก็ได้มีการน าแนวคิดทางด้านอาหาร
ทางเลือกอ่ืนๆ มาปรับใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดอธิปไตยทาง
อาหาร (food sovereignty) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับการเรียกร้องสิทธิในการก าหนดและตัดสินใจ
อาหาร ดังนั้น เป้าหมายหลักของการท างานของกลุ่มเคลื่อนไหว Nouminren จึงไม่ใช่เพียงการพัฒนา
เกษตรกรให้มีความสามารถทางการผลิตและทางการตลาดเพ่ือการมีชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ต้องการท าให้ภาค
เกษตรของประเทศถูกพัฒนาอย่างเป็นอิสระ และต้องการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของเกษตรซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาตามแนวคิดเสรีนิยมใหม่ด้วย การท างานของกลุ่มเคลื่อนไหว Nouminren ส่วนใหญ่
ในปัจจุบันจึงไม่มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลและไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ยิ่งไปกว่านั้น การท างานของ
กลุ่มเคลื่อนไหว Nouminren มักจะตอบโต้ต่อการท างานของรัฐบาลด้วย  

จากข้อมูลของกลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho และกลุ่มเคลื่อนไหว Nouminren ในข้างต้น                    
ที่แสดงให้เห็นว่าทั้งสองกลุ่มมีวิธีคิดและวิธีการท างานที่แตกต่างกัน งานวิจัยนี้ จึงมีสมมติฐานว่ากลุ่ม
เคลื่อนไหวทั้งสองกลุ่มอาจจะมีอิทธิพลทางการเมืองในกระบวนการเชิงนโยบายในการเจรจาการค้าในความตก
ลง TPP แตกต่างกัน โดยกลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho ซึ่งเป็นกลุ่มทีม่ีความสัมพันธ์และได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาล ถูกตั้งสมมติฐานว่าน่าจะมีอิทธิพลทางการเมืองในกระบวนการเชิงนโยบายมากกว่ากลุ่มเคลื่อนไหว 
Nouminren ซ่ึงเป็นกลุ่มที่ด าเนินการโดยอิสระและมีจุดยืนที่แตกต่างรัฐ เนื่องจาก ตามทฤษฎีระบบการเมือง
ของ David Eastion แล้ว วิธีคิดและวิธีการท างานของกลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho ถือเป็นปัจจัยน าเข้าที่
สนับสนุนระบบการเมือง มากกกว่า วิธีคิดและวิธีการท างานของกลุ่มเคลื่อนไหว Nouminren ซึ่งเป็นปัจจัย
น าเข้าที่มีแนวโน้มจะท าให้ระบบการเมืองเสียสมดุล 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
งานวิจัยนี้เลือกใช้กรอบแนวคิด 4 แนวคิดในการวิเคราะห์บทบาทของกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้าน

อาหารท้องถิ่น กับอิทธิพลทางการเมืองในการก าหนดนโยบาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1) แนวคิดภาคประชาสังคม (Civil Society) 
แนวคิดภาคประชาสังคม กล่าวได้ว่าเป็นแนวคิดที่ปรากฎขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 

1980 โดย Antonio Gramsci นักทฤษฎีคอมมิวนิสต์ชาวอิตาลี หลักการที่ส าคัญของแนวคิดก็คือการให้อ านาจ
กับพลเมืองเพ่ือจัดหาการถ่วงดุลอ านาจรัฐ หรือต่อต้านอ านาจรัฐ (Vosse, 2017) โดยภาคประชาสังคม มักถูก
เข้าใจว่า คือ ภาคส่วนที่สามของสังคม (third sector of society) ที่แตกต่างจากรัฐ และภาคธุรกิจหรือตลาด 
รวมไปถึงแตกต่างจากครอบครัวและพ้ืนที่ส่วนตัวด้วย อย่างไรก็ตาม ในงานศึกษาของ Schwarts ปีค.ศ.2002 
งานศึกษาของ Schwarts และ Pharr ปีค.ศ.2003 งานศึกษาของ Ogawa ปีค.ศ. 2009 และงานศึกษาของ 
Vosse ปีค.ศ. 2017 อธิบายว่า ภาคประชาสังคมของญี่ปุ่นนั้นแตกต่างจากที่อ่ืน ภาคประชาสังคมของญี่ปุ่นถูก
ถกเถียงว่าเป็นเสมือนองค์กรกึ่งรัฐที่ถูกสร้างขึ้นจากการบริหารแบบบนลงล่าง และส่วนใหญ่มักจะถูกก ากับและ
แทรกแซงโดยรัฐ ภาคประชาสังคมในญี่ปุ่นจึงมีความสามารถในการสนับสนุนทางการเมืองน้อยและไม่มี
ประสิทธิภาพ 

งานศึกษาของ Schwarts ปีค.ศ.2002 และ Schwarts และ Pharr ปีค.ศ.2003 ได้
ถกเถียงว่า แนวคิดภาคประชาสังคมของสังคมตะวันตกไม่สามารถปรับใช้กับที่อ่ืนได้ หรือไม่สามารถใช้ศึกษา
ข้ามผ่านวัฒนธรรมได้ โดยเขาได้อธิบายว่า สังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมที่ไม่ได้มีความเป็นพหุวัฒนธรรมหรือความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม แต่เป็นสังคมที่มีลักษณะของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พลเมืองมักจะไม่ท้าทาย
อ านาจรัฐ และเคารพต่อการตัดสินใจของข้าราชการ นอกจากนี้  ตั้งแต่การฟ้ืนฟูเมจิ ในปีค.ศ. 1868 ซึ่งมีการ
รวมศูนย์อ านาจรัฐ รัฐกับตลาดก็ไม่ได้ถูกท าให้แยกออกจากกันด้วย ดังนั้น ภาคประชาสังคมในญี่ปุ่นจึงมี
ลักษณะแตกต่างจากท่ีอ่ืน กล่าวคือ แม้ว่าภาคประชาสังคมในญี่ปุ่นจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตลาดและรัฐ แต่ก็
ไม่ได้โดดเดี่ยวและเป็นอิสระจากรัฐและตลาดเช่นกัน อีกทั้งภาคประชาสังคมของญี่ปุ่นมักจะถูกก ากับและ
แทรกแซงโดยรัฐด้วย นอกจากนี้ แม้ว่าภายหลังสงครามเย็น กระแสการพัฒนาของรัฐประชาธิปไตยและการให้
ความส าคัญในประเด็นของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและพลเมือง จะส่งผลให้ เกิดการตระหนักถึง
ความคิดเรื่องภาคประชาสังคมในญี่ปุ่น และภายหลังเหตุการณ์ Hanshin earthquake ที่จังหวัด Kobe ใน
ปีค.ศ 1995 ภาครัฐเริ่มเห็นความส าคัญของภาคประชาสังคมในการจัดการปัญหาทางสังคม และเริ่มเกิดกลุ่ม
เคลื่อนไหวอาสามัครในญี่ปุ่นเป็นจ านวนมาก แต่ภาคประชาสังคมของญี่ปุ่นก็ยังคงถูกแทรกแซงการท างานโดย
รัฐ และเผชิญกับความยากล าบากและอุปสรรคในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเมืองและ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยอุปสรรคดังกล่าวถูกอธิบายว่าเป็นผลมาจากกฎระเบียบของรัฐ และการที่ภาค
ประชาสังคมญี่ปุ่นไม่ได้รับสถานะทางกฎหมาย ต่อมาในปีค.ศ. 1998 รัฐบาลได้ออกกฎหมายที่ชื่อว่า Bill to 
Promote Citizens ‘Activities หรือ NPO Law เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของประชาชนพลเมือง และสนับสนุน
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การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (nonprofit organization) เพ่ือการได้รับสถานะทางกฎหมาย 
อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวก็ยังคงถูกวิพากษ์ว่าเอ้ือประโยชน์เฉพาะองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรขนาดใหญ่
เท่านั้น และกีดกันการด าเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรขนาดเล็ก เนื่องจาก กฎหมายดังกล่าวได้
ก าหนดขนาดสมาชิกขององค์กร และเงินทุนในการจดทะเบียน รวมถึงก าหนดให้องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร
ต้องเลือกและระบุประเภทกิจกรรมการด าเนินงานขององค์ตามท่ีกฎหมายระบุไว้ด้วย  

งานของ Ogawa ปีค.ศ. 2009 ให้ข้อมูลว่ากฎหมาย NPO Law ได้ระบุประเภทการ
ด าเนินงานขององค์กรไว้ 17 ประเภท ได้แก่ 1) สวัสดิการทางสังคม (social welfare) 2) การศึกษาทางสังคม 
(social education) 3) การพัฒนาชุมชน (community development) 4) ศิลปะและกีฬา (arts and 
sports) 5) สิ่งแวดล้อม (environment) 6) การบรรเทาภัยพิบัติ (disaster relief) 7) ความปลอดภัยของ
ชุมชน (community safe) 8) สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ (human rights and peace 9) ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (international cooperation) 10) ความเท่าเทียมกันทางเพศ (gender equality 11) เด็ก 
(children) 12) สารสนเทศ (information) 13) วิทยาศาสตร์ (science) 14) การกระตุ้นทางเศรษฐกิจ
(economic activation) 15) การฝึกอาชีพ (occupational training 16) การปกป้องผู้บริโภค (consumer 
protection) และ 17) การสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร (NPO support) โดยประเภทกิจกรรมของ
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรในญี่ปุ่นที่มีมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 1) สวัสดิการทางสังคม (social welfare) 2) 
การศึกษาทางสังคม (social education) และ 3) การสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร (NPO support) 
Ogawa อธิบายว่า ภาคประชาสังคมญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการจัดการกับปัญหาทางสังคมที่สร้างผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจ และกฎหมาย NPO Law เอ้ือประโยชน์ต่อองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรให้เข้ามาในภาค
ธุรกิจมากขึ้น 

ในขณะที่ งานของ Vosse ปีค.ศ. 2017 อธิบายว่า ในปัจจุบัน “ภาคประชาสังคม” ใน
ภาษาญี่ปุ่น คือ Shimin Shakai ส่วนใหญ่ถูกเข้าใจว่าเป็นขบวนการอาสาสมัคร (volunteer movement) 
และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร (non-profit organization-NPO) โดยการภาคประชาสังคมญี่ปุ่ นจะ
ด าเนินงานใน 3 ประเด็นใหญ่ คือ 1) การศึกษาและการวิจัย 2) สุขภาพ และ 3) การบริการทางสังคม และ
รัฐบาลญี่ปุ่นมักจะร่วมมือกับภาคประชาสังคมในประเด็นการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 

จากแนวคิดภาคประชาสังคมข้างต้น ด้วยงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาภาคประชาสังคมใน

ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น จึงเลือกใช้แนวคิดภาคประชาสังคมของญี่ปุ่นของ Schwart and Pharr ในปีค.ศ. 2003  

และ Ogawa ในปีค.ศ. 2009 ในการศึกษาและท าความเข้าใจบทบาทของกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหาร

ท้องถิ่นของญี่ปุ่น 
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2) แนวคิดการเก่ียวข้องของพลเมือง (Civic Engagement) 
แนวคิดการเกี่ยวข้องของพลเมือง (civic engagement) กล่าวได้ว่า เป็นแนวคิดที่ถูก

พัฒนาขึ้นจากงานเขียนเรื่อง “Bowling Alone” ของ Robert Putnam ในปีค.ศ. 1993 ทีน่ าเสนอถึงความไม่

พอใจต่อความเสื่อมถอยของวัฒนธรรมของพลเมืองและทุนทางสังคมในสหรัฐอเมริกา โดยความเสื่อมถอย

ดังกล่าวเป็นผลมาจากการลดลงของการเกี่ยวข้องของพลเมือง Putnam จึงได้ทบทวนแนวคิดภาคประชาสังคม 

และเสนอแนวคิดการเกี่ยวข้องของพลเมือง ซึ่งถือว่าเป็นทุนทางสังคมแบบหนึ่งขึ้น โดยเขาได้อธิบายว่า การ

เกี่ยวข้องของพลเมืองสามารถถูกแสดงผ่านการมีปฏิสัมพันธ์แนวนอน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจก

บุคคล หรือระหว่างกลุ่มครอบครัวในระดับท้องถิ่น ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และบรรทัดฐานของความ

ร่วมมือ หากปัจเจกบุคคลไม่ได้มีส่วนร่วมทางสังคมกับผู้คน ก็จะไม่มีแรงจูงใจมากพอที่จะใส่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่

อาจส่งผลกระทบต่อพวกเขา ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้ผู้คนมีส่วนร่วมในชีวิตของพลเมืองกับรัฐบาลและชุมชน

ท้องถิ่น เพ่ือให้พลเมืองมีอ านาจในการก าหนดและตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่กระทบต่อชีวิตของเขา (Vosse, 

2017; Haist, 1998) 

CitizenLab ได้อธิบายว่า การเกี่ยวข้องของพลเมือง หมายถึง กระบวนการที่ประชาชน

มีการกระท าร่วมกันเพ่ือจัดการกับปัญหาที่เป็นประเด็นทางสาธารณะ อย่างไรก็ตาม แนวคิดการเกี่ยวข้องของ

พลเมือง (civic engagement) แตกต่างจากแนวคิดการมีส่วนร่วมของพลเมือง (civic participation) โดยทั้ง

สองแนวคิดแม้ว่าจะมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เพ่ือเพ่ิมความร่วมมือระหว่างพลเมืองและรัฐ และการปรับปรุง

นโยบายและการบริการสาธารณะ แต่แนวคิดการเกี่ยวข้องทางการเมือง ยังคงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพ้ืนฐานการ

บริหารงานแบบบนลงล่าง (top-down) ซึ่งยังคงเรียกร้องถึงการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างพลเมืองกับผู้

ตัดสินใจสาธารณะ ดังนั้น แนวคิดการเกี่ยวข้องทางการเมืองจึงยังคงมีลักษณะที่เป็นทางการ และเก่ียวข้องกับ

กระบวนการตัดสินใจ ในขณะที่ แนวคิดการมีส่วนร่วมของพลเมือง เป็นแนวคิดท่ีอยู่บนพ้ืนฐานการบริหารงาน

แบบล่างขึ้น-บน (bottom-up) โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของพลเมืองโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นทางการ 

และพลเมืองสามารถมีส่วนร่วมและเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ต้องแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ตัดสินใจสาธารณะ 

อย่างไรก็ตาม ด้วยงานศึกษาของ Schwartz ในปีค.ศ. 2002 และ Schwartz และ

Pharr ในปีค .ศ .  2003 ที่ อธิบายว่ า  ภาคประชาสั งคมของญี่ปุ่ น ไม่ ใช่องค์กรตามความหมายของ                       

ภาคประชาสังคมที่ถูกเข้าใจโดยทั่วไป คือ กิจกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการกระท าร่วมกันของกลุ่มซึ่งอยู่

ภายนอกพ้ืนที่ของรัฐ ตลาด และครอบครัว ซึ่งองค์กรภาคประชาสังคมอาจเป็นได้ทั้งองค์กรอาสาสมัคร 

สมาคมที่ถูกจัดตั้ง หรือองค์กรในระดับรากหญ้าต่างๆ รวมถึงอาจเป็นองค์กรที่มีผลประโยชน์บางอย่างที่เป็น

อิสระจากรัฐ แตอ่งค์กรภาคประชาสังคมยังคงถูกก ากับและแทรกแซงโดยรัฐ ดังนั้น Schwartz และ Pharr จึง

อธิบายว่า การเกี่ยวข้องของพลเมืองและภาคประชาสังคมของญี่ปุ่นในประเด็นทางการเมืองจึงมักไม่ได้รับการ

สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจากรัฐ  ยิ่งไปกว่านั้น อาจจะถูกขัดขวางโดยรัฐบาลด้วย   
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จากแนวคิดการเก่ียวข้องของพลเมือง งานวิจัยนี้ จะใช้แนวคิดการเกี่ยวข้องของพลเมือง 

ในประเทศญี่ปุ่นของ Schwartz และPharr ในปีค.ศ. 2003 ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

เคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นกับรัฐ 

 

3) ทฤษฎีระบบทางการเมือง (Political System Theory) 
ในปี ค.ศ. 1953 David Easton ได้เสนอทฤษฎีระบบการเมืองขึ้นมาเพ่ือใช้ในการศึกษา

ท าความเข้าใจกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ โดยมองว่าระบบการเมืองก็เหมือนกับระบบสิ่งมีชีวิตที่

ต้องปะทะกับสิ่งแวดล้อมภายนอกระบบที่จะส่งทั้งสิ่งที่ดีเข้ามาเสริมระบบและสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาท าลายระบบ      

ซึ่งระบบก็จะต้องโต้ตอบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เข้ามากระทบและท าให้ระบบอยู่รอด โดยการที่จะท าให้ระบบ

อยู่รอดได้นั้น ระบบก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวลดล้อม ถ้าระบบไม่สามารถปรับตัวได้ ระบบก็จะถูกท าลาย

และแตกสลายในที่สุด 

โดยระบบการเมืองจะประกอบด้วย 3 หน่วยใหญ่ คือ 1) เจ้าหน้าที่การเมือง หมายถึง 

รัฐบาล และหน่วยงานราชการต่างๆ 2) ระบอบการเมือง หมายถึง รูปแบบและบรรทัดฐาน และอุดมการณ์ทาง

การเมืองการปกครองที่สังคมนั้นใช้อยู่ และ 3) ประชาคมทางการเมือง หมายถึง ประเทศหรือชาตินั้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมืองกับสภาพแวดล้อม จะเป็นไปในลักษณะที่สิ่ งใดเกิดขึ้นภายใน

สภาพแวดล้อมจะส่งผลกระทบเข้าสู่ระบบการเมืองในรูปแบบของปัจจัยน าเข้า (inputs) และระบบการเมือง

จะต้องท าหน้าที่ตัดสินใจและน าการตัดสินใจนั้นไปสู่การปฏิบัติผลผลิตของระบบการเมืองในรูปแบบของปัจจัย

น าออก (outputs) ซึ่งจะกลับเข้าสู่ระบบในรูปของปัจจัยสิ่งแวดล้อม หรือในบางกรณีอาจจะส่งกลับโดยตรง

เข้าสู่ระบบการเมืองโดยไม่ต้องผ่านปัจจัยสิ่งแวดล้อม  

ปัจจัยน าเข้า (inputs) ของระบบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ปัจจัยน าเข้าที่ดีที่

สนับสนุนระบบ เรียกว่า support เกิดจากที่ระบบการเมืองสามารถผลิตปัจจัยส่งออกที่สร้างความพึงพอใจ

ให้แก่สภาพแวดล้อมได้ และ 2) ปัจจัยน าเข้าที่ไม่ดีที่มีแนวโน้มที่จะท าให้ระบบเสียสมดุล เรียกว่า demands 

ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เรียกร้องให้ระบบการเมืองผลิตปัจจัยน าออกมาเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ถ้าระบบการเมือง

ยังไม่สามารถผลิตปัจจัยน าออกที่แก้ปัญหาได้ ก็จะส่งข้อเรียกร้องต่างๆเพ่ิมขึ้นอีก จนท าให้ระบบแตกสลายใน

ที่สุด 

ปัจจัยน าออก (outputs) ของระบบ คือ ผลผลิตของการเมืองที่ป้อนออกไปสู่

สภาพแวดล้อมเพ่ือตอบโต้ต่อปัจจัยน าเข้าที่สิ่งแวดล้อมส่งเข้ามา โดยปกติแล้ว ระบบการเมืองจะผลิตปัจจัยน า

ออกเพ่ือลด demands และเพ่ิม supports ทั้งนี้เพ่ือความอยู่รอดของระบบนั่นเอง อย่างไรก็ตาม บางครั้ง

ผลผลิตของการเมืองก็อาจจะเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภายในระบบการเมืองเองก็ได้ 
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จากแนวคิดระบบการเมืองของ David Easton งานวิจัยนี้จะใช้แนวคิดดังกล่าวในการ

วิเคราะห์บทบาทของกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารของท้องถิ่น ซึ่งเปรียบเสมือนปัจจัยน าเข้า ( inputs) ว่ามี

อิทธิพลต่อกระบวนการเชิงนโยบาย โดยเฉพาะ การเจรจาใน TPP ซึ่งเป็นปัจจัยน าออก (outputs) อย่างไร  

 

4) แนวคิดโอกาสทางการเมือง (Political Opportunity Theory) 
Peter Eisinger ได้เสนอแนวคิดโอกาสทางการเมืองในปีค.ศ. 1973 เพ่ือใช้เป็นอธิบาย

การเกิดขึ้นและการด ารงอยู่กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) โดยแนวคิดนี้ถกเถียงว่าความ

ล้มเหลวและความส าเร็จของกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นผลมาจากโอกาสทางการเมือง (political 

opportunity) 

Peter Eisinger อธิบายว่า มี 3 องค์ประกอบ ส าหรับการจัดตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวทาง

สังคม ดังนี้ 

1. จิตส านึกในการต่อสู้ (insurgent consciousness) สมาชิกในสังคมรู้สึกว่าระบบไม่

ยุติธรรม เมื่อสมาชิกในสังคมเกิดความรู้สึกดังกล่าวร่วมกัน จึงจูงใจให้สมาชิกในสังคมรวมตัวกันเป็นกลุ่ม

เคลื่อนไหวทางสังคม  

2. จุดแข็งเชิงองค์กร (organizational strength) กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมเกิดขึ้นจาก

ความเข้มแข็งขององค์กร โดยองค์กรต้องมีผู้น าที่มีประสิทธิภาพ และมีทรัพยาการอย่างเพียงพอ 

3.  โอกาสทางการเมือง (political opportunity) ถ้าระบบการเมืองที่ด ารงอยู่

เปราะบาง จะท าให้เกิดโอกาสส าหรับสิ่งอ่ืนๆ เช่นเดียวกับการเกิดขึ้นของกลุ่มเคลื่อนไหว โดยความเปราะบาง

อาจเป็นผลมาจาก 1) การเพ่ิมขึ้นของความเป็นพหุนิยม (political pluralism) 2) ความเสื่อมถอยของความ

อดทนอดกลั้น (decline in repression) 3) การแบ่งแยกของผู้น า (division with elites) 4) การได้สิทธิพิเศษ

ทางการเมืองเพ่ิมข้ึน (increased political enfranchisement) ดังนั้น กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมจึงมีความท้า

ทายที่จะใช้โอกาสต่างๆ ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

จากแนวคิดโอกาสทางสังคม งานวิจัยนี้จะใช้แนวคิดดังกล่าวในการวิเคราะห์ถึงปัจจัย

และเงื่อนไขที่ส่งผลให้กลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่นเข้าไปมีบทบาทและอิทธิพลใน

กระบวนการเชิงนโยบาย 
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วิธีการศึกษา 
งานวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาโดยการวิจัยทางเอกสาร และการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก   
การวิจัยทางเอกสาร จะศึกษาเอกสารชั้นต้น โดยการศึกษาเอกสารราชการเกี่ยวกับกฎหมาย 

ภาคประชาสังคมของญี่ปุ่น นโยบายเกษตรและการเปิดเสรีภาคเกษตรของญี่ปุ่น และเนื้อหาสาระของความตก
ลง TPP  และศึกษาเอกสารหน่วยงานของกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นมา พัฒนาการ และบทบาทในกระบวนการเชิงนโยบาย ส าหรับการศึกษาเอกสารชั้นรอง จะศึกษางานวิจัย
ที่เก่ียวข้องต่างๆ  

การสัมภาษณ์ข้อมูล จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก ดังนี้  
ส าหรับกลุ่มเคลื่อนไหว Chisan Chisho ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์และได้รับการสนับสนุน

จากรัฐบาล จะสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น สหกรณ์การเกษตร 
หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดที่ท างานร่วมกับกลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho และกลุ่มเคลื่อนไหว 
Chisan-Chisho ที่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรในจังหวัด Yamanashi 

ส าหรับกลุ่มเคลื่อนไหว Nouminren ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  
จะสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ Nouminren ส านักงานใหญ่ และกลุ่มเคลื่อนไหว Nouminren ในจังหวัด 
Yamanashi  

 
ตัวช้ีวัดในการศึกษา 

 ตามแนวคิดกระบวนการเชิงนโยบาย (policy process) ของ Anderson ปีค.ศ. 1975 และ 
Dune ปีค.ศ. 1994  ที่อธิบายว่า กระบวนการเชิงนโยบาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกระท าโดยรัฐ ประกอบไปด้วย 
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การน าเสนอประเด็นปัญหาเข้าสู่ผู้ก าหนดนโยบาย (agenda setting) 2) การก าหนด
นโยบาย (policy formulation) 3) การยอมรับเอานโยบายไปใช้ (policy adoption) 4) การปฏิบัติใช้นโยบาย 
(policy implementation) และการประเมินผลนโยบาย (policy evaluation) ส าหรับงานวิจัยนี้ที่มุ่งประเมิน 
กลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho และกลุ่มเคลื่อนไหว Nouminren ซึ่งเป็นกลุ่มภาคประชาสังคม ว่ามีบทบาท
และอิทธิพลทางการเมืองในกระบวนการเชิงนโยบาย โดยเฉพาะ ในการเจรจาความตกลง TPP อย่างไร 
งานวิจัยนี้จึงเลือกก าหนดตัวชี้วัดอิทธิพลทางการเมืองในกระบวนการเชิงนโยบายตามกระบวนการก า หนด
นโยบายในขั้นตอนท่ี 1 และ 3 เท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
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กระบวนการเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด 

1)  การน า เสนอประเด็นปัญหาเข้าสู่ผู้
ก าหนดนโยบาย หรือการท าให้ปัญหาถูก
จัดเป็นวาระนโยบาย (agenda setting) 

การมีช่องทางและโอกาสที่ภาคประชาสังคมสามารถน าเสนอประเด็น
ปัญหาทางสังคมได้อย่างเสรี จนประเด็นปัญหากลายเป็นที่สนใจและอยู่ใน
วาระการตัดสินใจของรัฐบาล เช่น ความสามารถในการน าเสนอประเด็น
ปัญหาผ่านสื่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ 

2)  ก า ร ก า ห น ด น โ ย บ า ย  ( policy 
formulation) 

การมีช่องทางและโอกาสที่ภาคประชาสังคมสามารถมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอทางเลือกนโยบาย เช่น การน าเสนอทางเลือกนโยบายผ่านการ
ส ารวจความคิดเห็นโดยรัฐ และ การน าเสนอทางเลือกนโยบายผ่านการ
ประชุมที่ภาครัฐจัดขึ้นเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชน  

3) การยอมรับเอานโยบายไปใช้ (policy 
adoption) 

ข้อเสนอของภาคประชาสังคมถูกใช้ก าหนดเป็นนโยบาย เช่น ข้อเรียกร้อง
หรือข้อเสนอของภาคประชาสังคมไปปรากฎในนโยบายระดับรัฐ นโยบาย
ระดับจังหวัด หรือนโยบายระดับท้องถิ่น หรือข้อเสนอเสนอของภาคประชา
สังคมไปปรากฎในมาตรการจัดการผลกระทบต่างๆ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

 แม้ว่ากลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นในญี่ปุ่นจะมีเป็นจ านวนมากและแบ่งออกเป็น
หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรที่เป็นกลุ่ม
ผู้ผลิต ได้แก่ กลุ่มเคลื่อนไหวเกษตรกร Nouminnren กลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารที่เป็นความร่วมมือกัน
ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและผู้และกลุ่มผู้บริโภค ได้แก่ กลุ่มเคลื่อนไหว Teikei และ กลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-
Chisho และกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารที่เกิดจากการร่วมมือกันของกลุ่มผู้บริโภค ได้แก่ Sanchoku 
Movement ซึ่งกลุ่มเคลื่อนไหวเหล่านี้ มีทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารที่ถูกจัดตั้งโดยรัฐบาลญี่ปุ่น คือ Food Action Nippon 
และกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารที่เป็นภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ คือ Slow Food Movement ด้วย 
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้จะเลือกศึกษา กลุ่มเคลื่อนไหวเกษตรกร Nouminnren ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่มี
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากความตกลง TPP และเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล เปรียบเทียบกับกลุ่มเคลื่อนไหว Chisan-Chisho ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารที่
เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างผู้ผลิตและกลุ่มผู้บริโภค และต่อมาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และภาครัฐ
ได้มีการน าแนวคิดขององค์กรไปปรับใช้ โดยจะมุ่งศึกษาว่า ทั้งสองกลุ่มนั้นมีอิทธิพลทางการเมืองใน
กระบวนการเชิงนโยบายอย่างไร  
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พื้นที่ท าการวิจัย 
 แม้ว่าสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากความตกลง TPP  คือ                      

สินค้าเกษตรอ่อนไหว ได้แก่ ข้าว เนื้อวัว เนื้อหมู แป้งสาลี ผลิตภัณฑ์นม และน้ าตาล แต่สินค้า อ่ืนๆ ที่ญี่ปุ่นได้
ก าหนดภาษีน าเข้าไว้สูง ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบมากเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้า
ผลไมบ้างชนิด เช่น องุ่น และแอปเปิ้ล ซึ่งญี่ปุ่นก าหนดอัตราภาษีไว้สูงถึงร้อยละ 17 นอกจากนี้ จากการส ารวจ
ประเภทสินค้าที่ญี่ปุ่นน าเข้าจาก TPP Partner แม้จะพบว่า ประเภทสินค้าที่ถูกน าเข้ามามากที่สุด คือ ธัญพืช 
เมล็ดพืชน้ ามัน และผลิตภัณฑ์นม ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 70-80 ของส่วนแบ่งการน าเข้าจาก TPP แต่ก็พบว่า ญี่ปุ่น
มีส่วนแบ่งการน าเข้าผลไม้ จาก TPP Partner มากเช่นกัน โดยมี คิดเป็นร้อยละ 50 ของส่วนแบ่งการน าเข้า
จาก TPP อีกทั้ง จากรายงานข่าวในเว็บไซต์ japantimes ในปีค.ศ. 2016 ได้รายงานว่า ทุกจังหวัดในญี่ปุ่นมี
แนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบและภาคเกษตรมีความเสื่อมถอยลง อย่างไรก็ตาม จังหวัดที่ผลิตข้าวนั้นจะได้รับ
ผลกระทบน้อย ในขณะที่ จังหวัดที่ผลิตผลไม้ และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อหมู และเนื้อไก่ มี
แนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจาก ญี่ปุ่นจะไม่สามารถแข่งขันการผลิตกับสินค้าที่ถูกน าเข้าจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียได้  โดยจังหวัดที่ผลิตผลไม้ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ จังหวัด Yamanashi 
ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตองุ่น และจังหวัด Kagawa ที่ส่วนใหญ่ผลิตส้ม ในขณะที่ จังหวัดที่ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับ
ผลกระทบ ได้แก่ จังหวัด Yamanashi, Gifu, และ Mie จากข้อมูลข้างต้น งานวิจัยชิ้นนี้ จึงเลือกศึกษาสินค้า
ประเภทผลไม้ และเลือกศึกษาบทบาทของกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารท้องถิ่นที่จังหวัด Yamanashi  
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6. แผนการท างาน 
ตารางแสดงแผนกิจกรรมและเวลาปฏิบัติงานโดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. เพื่อศึกษาและท าความเขา้ใจเกี่ยวกบับทบาทของภาคประชาสังคม
ของญี่ปุ่นในกระบวนการเชิงนโยบาย โดยเฉพาะบทบาทของกลุ่ม
เคลื่อนไหวด้านอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่นกับการก าหนดนโยบายการ
เปิดเสรกีารค้าสินค้าเกษตรภายใต้ความตกลง TPP 

1.1 รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร ดังนี้ 
1) ความเป็นมา พัฒนาการ สถานการณ์ และกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับ
ของภาคประชาสังคมในญี่ปุ่น  
2) ความเป็นมา พัฒนาการ สถานการณ์ของกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้าน
อาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่น 
3) เนื้อหาความตกความตกลง TPP และผลกระทบต่อภาคเกษตรและ
เกษตรกรรายยอ่ยของญี่ปุ่นและไทย 
4) บทบาทและอิทธพิลของของภาคประชาสังคมญี่ปุ่นและไทยในการ
เจรจาการค้าภายใต้ความตกลง TPP 
5) กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 4 แนวคิด 

            

1.2 รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร ดังนี้ 
1) ข้อมูลของพื้นที่กรณีศึกษาที่คัดเลือกไว้ 
1.3 ติดต่อประสานงานเพื่อศึกษาภาคสนามครั้งที่ 1 

            

2.  เพื่อศึกษาปัจจยัที่ท าใหก้ลุ่มเคลื่อนไหวด้านอาหารทอ้งถิ่นของ
ญี่ปุ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเชิงนโยบาย  

2.1 ศึกษาภาคสนามครั้งที่ 1 
2.2 ถอดบทสัมภาษณ์ข้อมูลที่ได้จากศึกษาภาคสนามครั้งที่ 1 
2.3 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
2.4 ติดต่อประสานงานเพื่อศึกษาภาคสนามครั้งที่ 2 

            

3. เพื่อถอดบทเรียนเร่ืองบทบาทของกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหาร
ท้องถิ่นของญี่ปุ่นในกระบวนการก าหนดนโยบายการเปิดเสรีทางการ
ค้าสินค้าเกษตรภายใต้ความตกลง TPP เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายส าหรับภาคประชาสังคมและภาครัฐของไทย 

3.1 ศึกษาภาคสนามครั้งที่ 2 
3.2 ถอดบทสัมภาษณ์ข้อมูลที่ได้จากศึกษาภาคสนามครั้งที่ 2 
3.3 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
3.4 เขียนบทสรุปและข้อเสนอแนะ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome/Impact) เม่ือการด าเนินงานเสร็จสิ้นที่เป็นรูปธรรม และตัวชี้วัด

ความส าเร็จของโครงการ 
7.1 ได้เข้าใจถึงบทบาทของภาคประชาสังคม และกลุ่มเคลื่อนไหวด้านอาหารท้องถิ่นของญี่ปุ่น  

โดยเฉพาะอิทธิพลทางการเมืองในกระบวนการเชิงนโยบายของประเทศ   

7.2 ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับกลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านอาหารหรือขบวนการชาวนาในประเทศ

ไทยในการประสานงานกับภาครัฐเพื่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเชิงนโยบาย การขับเคลื่อน

นโยบายด้านการเกษตร และการเจรจาการค้าเสรีภาคเกษตรในความตกลง TPP  

7.3 ได้ข้อดีและข้อเสียของความตกลง TPP และใช้เป็นข้อเสนอแนะส าหรับภาครัฐในการพิจารณา

ตัดสินใจเข้าร่วมในความตกลง TPP 

7.4 บทความวิชาการ 

 

8. แผนการใช้ประโยชน์ของผลการวิจัย 
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ (นอกเหนือจากรายงานการวิจัย  ท่านคาดว่าจะเผยแพร่ผลงานในรูปแบบใด 

เช่น เป็นบทความในวารสารวิชาการ หนังสือ) 

8.1 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ 

8.2 การน าเสนอผลการศึกษาในการประชุมวิชาการและน าเสนอต่อผู้ก าหนดนโยบาย 

 

9. ผลงานที่ส่งต่อ สกว.  (ผลงานสมบูรณ์ที่ใช้ในการตรวจรับงาน) 
9.1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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10. แผนการใช้งบประมาณ  
 6 เดือนที่ 1 6 เดือนที่ 2 รวม 

1. หมวดค่าตอบแทน    
  1.1 นางสาวสิรินทิพย์ นรินทร์ศิลป์ (เดือนละ 20,000 บาท) 120,000 120,000 240,000 

2. หมวดค่าจ้าง    

  2.1 ค่าจ้างล่ามภาษาญี่ปุ่น (วันละ 5,000บาท x7วัน)    35,000  
3. หมวดค่าใช้สอย    

  3.1 ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 1,000 2,000 

  3.2 ค่าของที่ระลึก (300บาท x 10ชิ้น) 3,000  3,000 
4. ค่าวัสดุ    

   4.1 วัสดุส านักงาน 2,000 2,000 4,000 
   4.2 วัสดุ-หนังสือต่างๆ  10,000  10,000 

5. หมวดรายจ่ายอื่น    

    5.1 ค่าเดินทางไปต่างประเทศ /ตั๋วเครื่องบินไปกลับไทย-ญี่ปุ่น 
(30,000บาท x 2คน x 2ครัง้) (ที่ปรึกษาและนักวิจัย) 

60,000 60,000 120,000 

    5.2 ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น  
(1,500บาท x 2คน x 7วัน x 2ครั้ง) 

21,000 21,000 42,000 

    5.3 ค่าท่ีพัก (4,000บาท x 2คน x7วัน x 2ครั้ง) 56,000 56,000 112,000 

    5.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ญี่ปุ่น) (2,000บาท x 2คน x 7วันx 2ครั้ง) 28,000 28,000 56,000 
รวม 301,000 323,000 624,000 
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