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 การปกครองท้องถิ�น : บทเรียนชุมชนเข้มแขง็ประเทศญี� ปุ่น 
 
1. บทนํา 
                การค้นหาหลกัและมิตใิหมใ่นอนาคตของการปกครองท้องถิ�น หรือการบริหารจดัการ
ท้องถิ�นสมยัใหมจํ่าเป็นต้องมีบทเรียนจากประเทศที�พฒันาแล้ว ประเทศหนึ�งที�ได้รับการยอมรับอยา่ง
กว้างขวางจากทั�วโลกวา่มีรูปแบบการบริหารจดัการท้องถิ�นที�ได้รับความสําเร็จอย่างมากประเทศหนึ�ง
คือประเทศญี�ปุ่ น ซึ�งความสําเร็จนี .มิได้เกิดจากการมีระบบและรูปแบบการปกครองท้องถิ�นที�ดีและ
เหมาะสมกบัท้องถิ�นนั .นๆเพียงอยา่งเดียว แตค่วามสําเร็จนี .เกิดขึ .นจากผู้คนในชมุชนนั .นๆครอบคลมุ
ทั .งทั .งประชาชนและผู้ นําท้องถิ�นเป็นอีกหนึ�งปัจจยัหลกัที�สําคญั   

  เดนนี�ส์ อี. บ็อปลิน  กลา่วถึงความหมายของ “ชมุชน” วา่เกี�ยวข้องกบั การรวมตวักนัของ
หนว่ยสงัคมและที�อยู่อาศยั ที�ขึ .นอยู่กบัขนาดของกลุม่ โดยใช้คําเรียกที�แตกตา่งกนัออกไป เชน่ 
ละแวกบ้าน หมู่บ้าน เมือง นคร และมหานคร(Dennies E. Poplin, 1979, p. 3) อาศยัอยูร่่วมกนัใน
อาณาเขตบริเวณหนึ�ง อาศยัทรัพยากรธรรมชาตใินบริเวณนั .นในการดํารงชีวิต  มีวตัถปุระสงค์อยา่ง
ใดอยา่งหนึ�งร่วมกนั มีการเรียนรู้ร่วมกนัและการถ่ายทอดภมูิปัญญา  มีการสื�อสารตดิตอ่กนั  มี
ความรู้สกึเป็นพวกเดียวกนั  รวมถึงมีการจดัการเพื�อให้เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายที�ชมุชนมี
ความต้องการร่วมกนั สว่น”ชมุชนเข้มแข็ง”จะเป็นชมุชนที�มีลกัษณะเป็นสงัคมรวมตวัร่วมคดิร่วมทํา 
มีเศรษฐกิจเข้มแข็ง สามารถอนรัุกษ์สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ มีระบบสวสัดกิารชมุชนที�
เข้มแข็งไมท่อดทอ้งกนั มีความปลอดภยัในชีวิตและทพัย์สิน ปลอดภยัจากสารพิษ มีสนัตภิาพมี
ระบบพลงังานทางเลือกของชมุชนที�ไมร่บกวนสิ�งแวดล้อม มีระบบการสื�อสารภายในชมุชนอย่าง
สมดลุ มีระบบการศกึษาชมุชนเชน่ศนูย์การเรียนรู้ ห้องสมดุเพื�อชมุชน ศนูย์เด็กและอื�นๆที�ครบ
สมบรูณ์ (ประเวศ วะสี 2010 หน้า5-7) ในกรณีของประเทศญี�ปุ่ นยงัรวมถึงการมีความรัก ความ
สามคัคี จงรักภกัดีตอ่ชมุชน ทกุคนใฝ่เรียนรู้ มุง่พฒันาตนเองให้มีพลงัความคดิ พลงัสตปัิญญา เพื�อ
การพึ�งพาตนเองได้ในทกุด้าน รู้จกัวางแผนจดัการทรัพยากร แก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ในชมุชนได้ด้วย
ตนเอง มุง่หวงัประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ของปัจเจกบคุคล มีเสถียรภาพและสนัตสิขุ 
ลกัษณะชมุชนเข้มแข็งนี .เป็นเรื�องปกตใินสงัคมญี�ปุ่ นทกุท้องถิ�น 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนอยูบ่นพื .นฐานของกระบวนการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ�น มีการพฒันาไปสูค่วามเข้มแข็งของชมุชนในมิตติา่ง ๆ เชน่ มติทิางด้านเศรษฐกิจ 
เป็นการผลิตและการบริโภคในชมุชน มิตทิางด้านสงัคมและองค์กรชมุชนเป็นการจดัการและการ
บริหารองค์กรชมุชน มิตทิางด้านวฒันธรรมการเรียนรู้เป็นการอนรัุกษ์และสืบทอดศลิปวฒันธรรม
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ท้องถิ�น มิตทิางด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อมเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดล้อมเป็นต้น ซึ�งในการสร้างความเข้มแข็งของชมุชน อาจพฒันาความเข้มแข็งได้เพียงบางมิติ 
เนื�องจากกระบวนการและเงื�อนไขที�นําไปสู่ความเข้มแข็งในแตล่ะมิตขิองแตล่ะชมุชนมีความแตกตา่ง
กนั (กองศกึษาและเผยแพร่การพฒันา 2544) 

บทความนี . ผู้ เขียนได้เรียบเรียงจากวรรณกรรมที�เกี�ยวข้องผนวกกบัประสบการตรงของ
ผู้ เขียน จงึมีบทความสอดแทรกตวัอยา่งจากประสบการที�พบเจอโดยตรงในสงัคมญี�ปุ่ นในจดุที�ผู้ เขียน
เห็นจะสามารถเพิ�มความเข้าใจมากขึ .นในวฒันธรรมญี�ปุ่ นที�เป็นสว่นสําคญัตอ่การพฒันาการ
ปกครองท้องถิ�นในประเทศญี�ปุ่ น 

2. รูปแบบการปกครองท้องถิ�นของประเทศญี�ปุ่น 
                 ประเทศญี�ปุ่ นประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่หลายพนัเกาะ มีเกาะใหญ่ 4 เกาะคือเกาะฮ
อกไกโด เกาะฮอนช ู เกาะชิโกก ุและเกาะคิวช ู ตั .งเรียงรายยาวขนานชายฝั�งตะวนัออกของทวีปเอเซีย 
จากเกาะใต้สดุจนถึงเกาะเหนือสดุยาว 3,800 กิโลเมตร พื .นที�สว่นใหญ่เป็นภเูขา แตช่าวญี�ปุ่ นนิยมตั .ง
บ้านเรือนในบริเวณชายฝั�งและที�ราบภายในเกาะ ทําให้เกิดชมุชนน้อยใหญ่กระจายทั�วประเทศ มี
ขนุเขาเป็นฉากกั .นทําให้แตล่ะท้องถิ�นมีลกัษณะต้องพึ�งตนเอง มีสําเนียงภาษา ประเพณี และ
ศลิปวฒันธรรมที�มีลกัษณะเฉพาะตวั 
                  โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของเทศญี�ปุ่ นแบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ การบริหาร
ราชการส่วนกลาง และการบริหารราชการส่วนท้องถิ�น (ไม่มีส่วนภูมิภาคเหมือนประเทศไทย) การ
บริหารราชการในส่วนกลางใช้รูปแบบรัฐสภา ที�มีนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในการบริหารสูงสุด
บริหารงานผ่านกระทรวง มาจากเสียงสนบัสนนุส่วนใหญ่ในสภา การบริหารราชการในส่วนท้องถิ�น
ของญี�ปุ่ น แบง่ออกเป็น 2 ระดบั โดยมีผู้วา่ราชการจงัหวดัและนายกเทศมนตรีเป็นหวัหน้าฝ่ายบริหาร
ราชการมาจากการเลือกตั .งจากประชาชนโดยตรง โครงสร้างและรูปแบบดังกล่าวนี .เกิดจาก
รัฐธรรมนญูฉบบั ค.ศ.1947 ที�ร่างโดยคณะยดึครองจากประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงหลงัสงครามโลก
ครั .งที� 2 เป็นรัฐธรรมนญูฉบบัแรกที�ได้ระบหุลกัการ “ความเป็นอิสระของท้องถิ�น (Local Autonomy)” 
โดยให้ความสําคญักบัการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ�น มีอิสระปกครองตนเองตามหลกัการของระบอบ
ประชาธิปไตย (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 2546 หน้า 189-191) 
                 ลกัษณะพิเศษของโครงสร้างและรูปแบบการบริหาราชการแผ่นดินของประเทศญี�ปุ่ น
คือการบริหารราชการสว่นกลาง จะไมมี่อํานาจปกครองหรือสั�งการตอ่การบริหารราชการส่วนท้องถิ�น
แตอ่ยา่งใด (Hisae Nishoka 2004 P.3) 
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แผนภาพที� 1 โครงสร้างการบริหารราชการของญี�ปุ่ น 
 

 
ที�มา: นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 2456 หน้า 191 
 

เมื�อดถึูงโครงสร้างการปกครองสว่นท้องถิ�นของญี�ปุ่ นจะสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 
รูปแบบคือ รูปแบบทั�วไป และรูปแบบพิเศษ  ในสว่นของแบบทั�วไปแบง่ออกเป็นเขตจงัหวดั 
ประกอบด้วย โตะ โดะ ฟ ู เคน (ในภาษาองักฤษจะเรียกวา่ Prefecture โดยชื�อเรียกของเขตจงัหวดั
แตกตา่งกนัเป็น โตะ โดะ ฟ ู หรือ เคน เนื�องด้วยเหตผุลทางประวตัศิาสตร์) และเขตเทศบาลแบง่
ออกเป็นชิ(city) โช(town) ซง(village) เขตจงัหวดัอยู่ในระดบัสงูกว่าเทศบาล และเขตจงัหวดัอยูเ่หนือ
เทศบาลแตไ่มมี่อํานาจปกครองเทศบาลแตอ่ย่างใด นอกจากนี .การปกครองท้องถิ�นรูปแบบพิเศษยงั
ถกูกําหนดขึ .นภายใต้การปกครองสว่นท้องถิ�นรูปแบบทั�วไป เชน่ Special ward Tokyo Metropolis 
เป็นต้น (กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย JICA  2545 หน้า 2-18 ถึง 2-20) 
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ตารางที� 1  ประเภทและจํานวนหน่วยปกครองท้องถิ�นของญี�ปุ่ น  
ประเภท 

หน่วยการปกครองท้องถิ�นรูปแบบทั�วไป 
จงัหวดั (Prefectures) 

- โทะ (To) 
- โด (Do) 
- ฟ ุ(Fu) 
- เคง (Ken) 

เทศบาล (Municipalities) 
- เทศบาลนคร (Cities/Shi) 

เทศบาลมหานคร (Designated Cities/Shitei Toshi) 
เทศบาลนครศนูย์กลาง (Core Cities/Chukaku Shi) 
เทศบาลนครทั�วไป (Ordinary Cities) 

- เทศบาลเมือง (Towns/Cho or Machi) 
- เทศบาลหมูบ้่าน (Villages/Son or Mura) 

หน่วยการปกครองท้องถิ�นรูปแบบพเิศษ 
เขตพิเศษ (Special Wards/Ku) 
สหภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น (Cooperatives of Local 
Authorities/Jimu – kumiai) 

- สหภาพธุรการทั�วไป (Partial Cooperative/Ichibu – 
jimukumiai) 

- สหภาพเขตกว้าง (Wide Area Union/Koiki – rengo 
- สหภาพธุรการรวม (Full Cooperative) 
- สหภาพธุรการราชการ (Join – Office Cooperative) 

เขตทรัพย์สิน (Property Wards) 
องค์กรพฒันาท้องถิ�น (Local Development Corporations) 

  ที�มา: ดดัแปลงจากโครงการวิจยัร่วมกนัระหว่างไทยและญี�ปุ่ นเรื�องการเสริมสร้างสมรรถนะของ
องค์การปกครองท้องถิ�น Thailand Japan Joint Research Project on Capacity Building of Thai 
Local Authorities กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย JICA สิงหาคม 2545 



ดร.ถาวร งามตระกลูชล 

บทความวชิาการ 

 

 5555 / 22222222 

 

                รูปแบบการปกครองท้องถิ�นข้างต้นสร้างความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ�นในประเทศญี�ปุ่ น
ทําให้ประเทศกําลงัพฒันาหลายประเทศมองรูปแบบและพยายามในการดําเนินการเลียนแบบ เพื�อ
นํามาพฒันาท้องถิ�นของประเทศของตน แตเ่นื�องจากสิ�งที�เคยทําสําเร็จในเขตหนึ�งอาจจะไมส่ามารถ
เลียนแบบจนได้รับความสําเร็จได้ในอีกเขตหนึ�ง แตล่ะสงัคมมีพื .นฐานและที�มารวมทั .งข้อจํากดัทาง
วฒันธรรมและสภาพแวดล้อมที�แตกตา่งกนั ฉะนั .นในการศกึษาบทเรียนชมุชนเข้มแขง็ของประเทศ
ญี�ปุ่ นเพื�อนํามาพฒันาท้องถิ�นในประเทศไทย จงึควรศกึษาถึงวฒันธรรมของชาวญี�ปุ่ นประกอบควบคู่
ไปด้วย   
                
3. ชุมชนเข้มแข็งกับวัฒนธรรมญี�ปุ่น 
              อิจิโร ซรุึโอกะกล่าวถึงลกัษณะจําเพาะของชาวญี�ปุ่ นว่ามีอยู่ 3 ลกัษณะคือ (Ichiro 
Tsuruoka 2002 P.358-360) 

1. เมื�อชาวญี�ปุ่ นมีโอกาสรวมตวัจะพยายามสร้างความเข้าใจซึ�งกนัและกนัตามพื .นฐานที� 
หลากหลายของตําแหนง่ทางสงัคมและอาย ุ มีการปฏิบตัิตอ่กนัด้วยความระมดัระวงัถ่ายทอดออกมา
ด้วยภาษาพดูที�แสดงถึงความเกรงใจและสภุาพ อิจิโร ซรุึโอกะกล่าววา่ซึ�งสิ�งเหล่าเกิดขึ .นเนื�องจาก
ชาวญี�ปุ่ นให้ความสําคญักบัความสมัพนัธ์ระหวา่งตําแหนง่ในสงัคมหรืออายทีุ�สงูตํ�าตา่งกนั 
ตวัอยา่งเชน่ รุ่นน้อง(Kohai) จะให้ความเคารพตอ่รุ่นพี� (Sempai) โดยแสดงออกมาทั .งภาษาพดูและ
การปฏิบตั ิ

2. ชาวตะวนัตกจะเน้นยดึถือความเห็นสว่นตวัและความมั�นใจของตนเองเป็นหลกัแสดงความ 
คดิเห็นและความนกึคดิของตนเองเป็นหลกัโดยไมเ่คารพตอ่ความคดิเห็นของฝ่ายตรงข้าม  แต ่
สําหรับชาวญี�ปุ่ นจะเคารพความคิดและความรู้สกึของฝ่ายตรงข้ามและปฏิบตัหิรือพดูคยุโดยคํานงึถึง
ความรู้สกึของฝ่ายตรงข้ามเสมอ นอกจากนี .ชาวญี�ปุ่ นจะไมแ่สดงความชดัเจนของคําพดู “ใช”่ หรือ 
“ไมใ่ช”่ อีกด้วย โดยชาวญี�ปุ่ นจะปฏิบตัเิชน่นี .ในขณะที�หวงัวา่ฝ่ายตรงข้ามก็จะปฏิบตัเิชน่นี .ตอ่ตน 
เชน่เดียวกนั ลกัษณะพิเศษนี .เป็นไปตามพื .นฐานของวฒันธรรมที�ถ่ายทอดมาตั .งแตโ่บราณที�จะ 
พยายามในการหลีกเลี�ยงความขดัแย้งเทา่ที�ทําได้ ในกรณีนี .ผู้ เขียนประสบกบัปัญหาอยา่งมากในชว่ง 
ที�เดนิทางไปศกึษาที�ประเทศญี�ปุ่ นในชว่งแรกๆจนบางครั .งต้องขอคํายืนยนัจากฝ่ายตรงข้ามวา่เป็น 
Yes หรือ No เพื�อขอคําตอบชดัเจนอีกครั .ง  

3. ชาวญี�ปุ่ นให้ความเคารพตอ่การปรับสมดลุระหวา่งมนษุย์กบัธรรมชาต ิแม้แตรู่ปแบบของ 
สวนและสิ�งก่อสร้าง ซึ�งชาวญี�ปุ่ นจะพยายามในการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติตามสภาพเดมิที� 
เป็นอยูโ่ดยไมทํ่าลาย ในกรณีนี .ผู้ เขียนมีโอกาสเดนิทางไปทั�วทกุเกาะในประเทศญี�ปุ่ นด้วยโอกาส 
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ตา่งๆ และได้เห็นถึงสภาพธรรมชาตใินประเทศญี�ปุ่ นที�ยงัคงได้รับการรักษาไว้ซึ�งความสวยงาม 
ตลอดเวลา แม้ดอกซากรุะที�บานเพียงปีละหนึ�งครั .งในชว่งฤดใูบไม้ผลิเดือนเมษายน ของทกุปี ชาว 
ญี�ปุ่ นจะไมเ่ดด็ดอกซากรุะออกจากต้นโดยเด็ดขาดเพื�อเก็บรักษาไว้ชมจนกวา่ดอกซากรุะจะร่วงจาก
ต้นซากรุะเอง 

ลกัษณะจําเพาะของชาวญี�ปุ่ นข้างต้นมาจากวฒันธรรมที�สืบทอดมาตั .งแตอ่ดีตสง่เป็น
มรดกสู่คนรุ่นหลงั สร้างเป็นชมุชนเข้มแข็งของชาวญี�ปุ่ นในปัจจบุนั องค์ประกอบอนัจําเป็นของการมี
วิถีชีวิตของชมุชนที�เข้มแข็งในแนวคิดของเดวิด แม็ททิวส์ ประกอบไปด้วย (1)แนวคดิหรือจิตใจที�
มุง่มั�น (mind-sets of mentalities) (2) ความสมัพนัธ์เชิงสาธารณะ (public relationship) (3) 
โครงสร้างพื .นฐานสาธารณะ(civic infrastructure) (4) วิถีแหง่การปฏิบตัิ (practices)(5) 
กระบวนการเรียนรู้ (civic learning) (David Mathews 1996) แนวคดิดงักลา่วสอดคล้องกบัวิถีชีวิต
ของชมุชนในท้องถิ�นประเทศญี�ปุ่ น ซึ�งผู้ เขียนจะขอกลา่วถึงตอ่ไป 

 
3.1   แนวคิดหรือจิตใจที�มุ่งมั�น (mind-sets of mentalities)  

เป็นสิ�งที�กําหนดพฤตกิรรม ความสมัพนัธ์ทางสงัคม และการกระทําในชมุชน ประชา
สงัคมที�เข้มแข็งของพลเมืองจําเป็นต้องตระหนกัถึงความเชื�อมโยงของทกุภาคสว่นในสงัคม การ
ยอมรับความคิดเห็นอยา่งกว้างขวาง ตลอดจนแนวคดิที�วา่ชาวบ้านก็มีศกัยภาพที�จะแก้ปัญหาของ
ตนเองได้ และเมื�อมองถึงวิถีชีวิตสาธารณะทีเข้มแข็งของชมุชนท้องถิ�นญี�ปุ่ นแล้ว ผู้ เขียนพบวา่ ชมุชน
ท้องถิ�นญี�ปุ่ นมีจิตใจมุง่มั�นที�แรงกล้ามาก ซึ�งเกิดขึ .นจากการมีสงัคมอยูร่่วมเป็นกลุม่ สร้างให้เกิด
จิตสํานกึสาธารณะรวมเป็นกลุม่ที�ชาวญี�ปุ่ นเรียกอยา่งเป็นทางการ ”Shudan Ishiki (จิตสํานกึความ
เป็นกลุม่)” 

แนวคิดนี .เกิดขึ .นเนื�องจากมนษุย์ไมส่ามารถที�จะดํารงชีวิตได้เพียงลําพงั แตจ่ะต้องใช้
ชีวิตร่วมกบัมนษุย์คนอื�นๆในลกัษณะและรูปแบบตา่งๆ ซูซุม ุ ครุาซาวะเรียกสงัคมที�มีลกัษณะการ
ดํารงชีวิตร่วมกนัของมนษุย์นี .วา่เป็น “สงัคมเขตพื .นที� (Chiiki Shakai)” (Susumu Kurasawa and 
other 2004 P.9) จงึถือวา่เป็นเรื�องธรรมชาตทีิ�ชาวญี�ปุ่ นจะมีจิตสํานึกการรวมกลุ่ม ซึ�งลกัษณะ
ดงักลา่วของชาวญี�ปุ่ นในเรื�องจิตสํานกึการรวมกลุม่นี .มีลกัษณะเดน่คือ (1 ) เคารพซึ�งกนัและกนั ( 2 ) 
เชื�อใจซึ�งกนัและกนั ( 3 ) ให้ความสําคญักบัความสมัพนัธ์ที�มีตอ่กนั  (Gopal Bhargava 2001) 

 จิตสํานกึความเป็นกลุม่ของชาวญี�ปุ่ น(Japanese group Consciousness) หรือShudan  
Ishikiในภาษาญี�ปุ่ น สอดคล้องกบัมิตขิองหลกัการมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการที�ดีตามแนวคิด 
ธรรมาภิบาล ในสงัคมญี�ปุ่ นประชาชนมีจิตสํานกึการรวมกลุม่และสร้างความกลมกลืนภายในกลุม่ได้
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มากกวา่การอยูแ่บบปัจเจกบคุคล ชาวญี�ปุ่ นส่วนใหญ่จะพิจารณาวา่พลงัที�สําคญัคือการยึดมั�นตอ่
คณุคา่ของกลุม่ที�พวกเขาร่วมอยู ่ ความจงรักภกัดีที�มีตอ่กลุม่ สร้างจิตสํานกึร่วมเป็นหนึ�งเดียวกนัใน
ด้านตา่งๆ สมาชิกในกลุม่จะสร้างความเคยชินของระเบียบในการปฎิบตัทิางสงัคมของพวกเขาเอง 
และจิตสํานกึกลุม่กลายเป็นรากฐานของสงัคมญี�ปุ่ น คําจํากดัความของจิตสํานึกความเป็นกลุม่ใน
พจนานกุรมภาษาญี�ปุ่ น (Kokugo Jiten) แสดงให้เห็นถึงจิตสํานกึที�มาจากสองสว่นคือ ( 1 ) เป็น 
จิตสํานกึกลุม่ของชาวญี�ปุ่ นที�เกิดขึ .นจากความต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ�งของกลุม่ และ ( 2 )  
จิตสํานกึกลุม่ของชาวญี�ปุ่ นที�รู้สกึวา่ตนเองมีจดุเหมือนหรือสอดคล้องกบัผู้คนในกลุม่เสมือนเป็นพวก 
เดียวกนั (Gopal Bhargava 2001) 

ซูซุม ุครูาซาวะกล่าววา่สงัคมเขตพื .นที�ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของญี�ปุ่ น ในกรณีของ
ชมุชนหมูบ้่านของชาวญี�ปุ่ นที�เกิดจากพื .นฐานของการใช้ชีวิตแบบเกษตรกร ซึ�งมีอาชีพในการทํานา มี
ชีวิตที�อยูก่บันํ .าและภเูขาร่วมกนั สิ�งร่วมกนัที�เห็นชดัสิ�งหนึ�งคือนํ .าที�ใช้ในการเกษตรและชีวิตประจําวนั 
ซึ�งไมส่ามารถจะจดัเตรียมนํ .าที�เฉพาะครอบครัวตนเองได้ เนื�องจากความจําเป็นในการจดัเตรียมสิ�งที�
ไมส่ามารถขาดได้ตอ่อาชีพ ผู้คนในชมุชนหมู่บ้านจงึมีความจําเป็นต้องร่วมกนัจดัเตรียมนํ .าเพื�อ
ร่วมกนัใช้ รักษาไว้ซึ�งแหลง่นํ .าร่วมกนัไมว่า่จะมาจากแม่นํ .าหรือจดัเก็บเป็นบอ่เก็บนํ .าก็ตาม และดแูล
เส้นทางไหลของนํ .าร่วมกนั คงรักษาให้มีนํ .าใช้ตลอดปี ทําให้สามารถเริ�มทํานาได้เป็นครั .งแรก 
(Susumu Kurasawa and other 2004 P.10) 

จากวิถีทางนี .  เพื�อการแก้ปัญหาร่วมกนั เกิดเป็นประเพณีและวฒันธรรมที�ต้องทําสิ�ง 
ตา่งๆร่วมกนั แม้แตส่ิ�งอื�นที�ไมเ่กี�ยวข้องกบัการเกษตรก็นําแนวคิดนี .มาใช้ปฏิบตั ิเชน่การสร้าง 
โครงสร้างกลุม่ที�เกี�ยวข้องกบัการซอ่มสร้างหลงัคาบ้านในหมูบ้่าน ซึ�งเมื�อมีการซอ่มสร้างหลงัคา  
สมาชิกจากบ้านตา่งๆ จะเข้าร่วมซอ่มสร้างหลงัคาให้กบับ้านหลงัที�จําเป็นต้องซอ่มแซมเรียง 
ตามลําดบัเชน่ปีนี .บ้านหลงั A    ปีหน้าบ้านหลงั B   ตามลําดบัไป ผู้ เขียนได้เห็นวิถีชีวิตลกัษณะนี .ที� 
หมูบ้่านชิรากาวะ ที�จงัหวดังิฟ ุ ซึ�งเป็นหมู่บ้านที�ยงัคงรักษาวิถีชีวิตเชน่นี .ไว้อย่างมั�นคงทั .งเรื�องการ
ซอ่มแซมหลงัคาและการใช้นํ .าเพื�อการเกษตร เป็นวิถีชีวิตที�เกื .อกลูตอ่กนั ชว่ยเหลือกนัตลอดเวลา 
(ปัจจบุนัหมู่บ้านนี .เป็นมรดกโลก)  

ลกัษณะข้างต้นเป็นการร่วมกนัจดัการและแก้ไขปัญหา วิถีชีวิตชมุชนหมู่บ้านจะอยู่
ร่วมกนัและเพิ�มสิ�งที�จําเป็นในการจดัการกบัและแก้ไขปัญหาร่วมกนั ผู้คนในชมุชนหมูบ้่านที�โยกย้าย
ออกนอกเขตพื .นที�หมู่บ้านจงึมีน้อย ความสมัพนัธ์ระหวา่งบ้านกบับ้านเกิดความสนิทสนมกนั ไมว่า่
จะเป็นด้านสงัคม ด้านการใช้ชีวิตประจําวนั หรือด้านสภาพแวดล้อมที�เกี�ยวข้องก็ตาม วิถีชีวิตที�แสดง
ถึงการรวมกลุม่ก็ยงัได้รับการรักษาไว้อยา่งเข้มแข็ง เกิดเป็นชมุชนเข้มแข็งที�มีอยูใ่นทกุหมูบ้่านใน
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ประเทศญี�ปุ่ น (Susumu Kurasawa and other 2004 P11-12) 
                แนวคดิจิตสํานึกความเป็นกลุม่ของชาวญี�ปุ่ นสอดคล้องกบัแนวคิดของแอดวินโอไลน์ 

ชาวเวอร์ (Edwin O. Raischauer 1977) เขาให้ตวัอยา่งกรณีการเข้าทํางานในองค์การของชาวญี�ปุ่ น
วา่ไมใ่ชเ่ป็นเพียงการทําสญัญาผกูพนักนัเพื�อคา่จ้างเทา่นั .น แตห่มายถึงการเข้าไปเป็นสว่นเดียวกนั
กบัหนว่ยสงัคมที�ใหญ่ขึ .นกว่ากลุม่ครอบครัว หรืออีกนยัหนึ�งเป็นการตอบสนองความต้องการที�จะเป็น
สว่นหนึ�งของสิ�งที�ยิ�งใหญ่และมีความสําคญั มีความภมูิใจและมีความจงรักภกัดีตอ่องค์การ ทั .งฝ่าย
บริหารและฝ่ายแรงงานตา่งได้รับความภาคภมูิใจจากองค์กรของตนเอง องค์การภาคเอกชนตา่งๆจะ
รวมตวักนัเป็นหอการค้า หรือสหพนัธ์องค์การเศรษฐกิจ(เคดนัเรน) ทางแพทย์รวมตวัเป็นกลุม่วิชาชีพ 
เกษตรกรรวมตวัเป็นสหกรณ์การเกษตรในรูปแบบเดียวกนั แอดวินโอไลน์โอชาวเวอร์เรียกชาวญี�ปุ่ น
วา่เป็น “มนษุย์องค์การ(Organization man)” ที�สมบรูณ์   

บางทีเราอาจจะรู้สกึว่าชาวญี�ปุ่ นมีสญัชาติญาณของการรวมกลุม่ แตค่วามจริงแล้ว 
 จิตสํานึกความเป็นกลุม่ของชาวญี�ปุ่ นถือว่าเป็นปรากฏการที�ปฏิบตัโิดยทั�วไปในสงัคมญี�ปุ่ นทกุชมุชน 
จิตสํานกึความเป็นกลุม่ของชาวญี�ปุ่ นเปรียบได้กบัฝงูปลาที�วา่ยนํ .าตามกนัอยา่งเป็นระเบียบใน
ทิศทางเดียวกนั เมื�อเจอกบัก้อนหินก็จะหลบไปพร้อมๆกนัอยา่งเป็นระเบียบ และเมื�อมีก้อนหินหลน่
ลงมาจากที�สงูลงในนํ .าฝงูปลาจะชะงกัหรือแตกแถวออก แตใ่นไมช้่าก็จะกลบัวา่ยตามๆกนัเป็นแถว
อยา่งมีระเบียบอีกครั .ง  

จิตสํานกึความเป็นกลุม่มีผลตอ่แบบแผนความสมัพนัธ์ของชาวญี�ปุ่ นในทกุด้าน เห็นได้ 
จากสภุาษิตโบราณของญี�ปุ่ นที�กลา่ววา่”ตะปทีู�โผล่ออกมาจะถกูตีกลบัลงไป” (Deru Kugi wa  
Utareru) หมายถึงชาวญี�ปุ่ นต้องเข้าสู่การรวมกลุม่ ฉะนั .นตะปทีู�โผลอ่อกนอกกลุม่ต้องตีให้กลบัเข้า
กลุม่เสมอ ชาวญี�ปุ่ นจะยกยอ่งผู้ ที�ร่วมมือร่วมใจกนัทํางานเป็นกลุม่ ความมีเหตผุลและการเข้าอก
เข้าใจผู้ อื�น นอกจากนี .ยงัมีความกลมกลืนเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั เข้าใจซึ�งกนัและกนั สิ�งเหลา่นี .
เกิดขึ .นโดยธรรมชาต ิ จากการปรึกษาหารือของกลุม่หรือในรูปคณะกรรมการ มีความเห็นพ้องต้องกนั
กําหนดด้วยมตเิอกฉนัท์กลายเป็นเป้าหมายร่วมกนั จิตสํานกึความเป็นกลุม่เกิดขึ .นจากสว่นลกึๆใน
จิตใจชาวญี�ปุ่ นที�ปลกูฝังมาตั .งแตว่ยัเดก็ ผู้ เขียนเคยสอบถามเพื�อนชาวญี�ปุ่ นเกี�ยวเรื�องนี . ได้คําตอบว่า
การอยูเ่ป็นกลุม่ของพวกเขาเกิดจากการสอนมาตั .งแตว่ยัเดก็ในโรงเรียนระดบัประถม โดยมีกิจกรรม
มากมายในวิชาเรียนที�ต้องร่วมทําเป็นทีมตั .งแตก่ลุม่เล็กจนถึงกลุม่ใหญ่ ทกุคนให้ความร่วมมือ
เหมือนเป็นหน้าที�โดยไมมี่การปฏิเสธการเข้าร่วม เขาเพิ�มเตมิวา่เสมือนกบัเดก็ที�ยงัเป็นไม้ออ่นที�ดดัได้
ง่ายกวา่ไม้แก่ กิจกรรมกลุม่มีมากจนสร้างเป็นจิตสํานึกของการมีสว่นร่วม มีจิตสาธารณะ ชว่ยเหลือ
ซึ�งกนัและกนั เป็นทีมเวิร์คทางสงัคมที�สมบรูณ์แบบ สง่ผลถึงการทํางานเป็นทีมเวิร์คที�ดีในธุรกิจและ



ดร.ถาวร งามตระกลูชล 

บทความวชิาการ 

 

 9999 / 22222222 

 

อตุสาหกรรมของญี�ปุ่ นเมื�อพวกเขาเติบโตขึ .นมา สามารถผลิตสินค้าที�มีคณุภาพป้อนสู่ตลาดโลก 
สร้างพลงัทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติ และในชมุชนท้องถิ�นก็เชน่เดียวกนั ประชาชนมีจิตสํานึก
การรวมกลุม่ ดําเนินกิจกรรมแบบมีสว่นร่วม เป็นทีมเวิร์คเพื�องานส่วนรวมหรือมีจิตสาธารณะ
สามารถพฒันาสงัคมท้องถิ�น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลายเป็นชมุชนเข้มแข็งในที�สดุ  

 แตใ่นบางกรณี จิตสํานกึความเป็นกลุม่ก็มีมมุลบเชน่เดียวกนั เนื�องจากเพื�อให้กลุม่ 
สามารถดําเนินการไปได้เป็นอยา่งดีโดยปราศจากปัญหาตา่งๆ ชาวญี�ปุ่ นในชมุชนจะพยายาม 
หลีกเลี�ยงการเผชิญหน้ากนัโดยตรงระหวา่งผู้ มีความเห็นไมต่รงกนั ความเห็นที�ไมต่รงกนัจะไมนํ่ามา 
วิจารณ์กนั แตจ่ะระมดัระวงัในการแสดงความคิดเห็นโดยมองวา่คนอื�นๆมีท่าทีตอบสนองตอ่ 
ความเห็นนั .นอยา่งไร การเสนอความคิดเห็นมกัเสนอกนัโดยอ้อม พดูเป็นนยัๆ โดยชาวญี�ปุ่ นจะเข้าใจ 
ความหมายจากความรู้สึกซึ�งกนัและกนัเอง หลีกเลี�ยงความขดัแย้งก่อนที�จะบานปลาย ผู้ เขียนได้เห็น
ลกัษณะพิเศษนี .บอ่ยครั .งในที�ประชมุ เมื�อพนกังาน 2 ฝ่ายเกิดข้อโต้แยง่กนั ในเรื�องงาน ผู้บริหารชาว 
ญี�ปุ่ นเข้าไกลเ่กลี�ย แตด้่วยอปุนิสยัดงักลา่วที�พดูสรุปโดยอ้อมแบบเป็นนยั ทําให้ผลไกลเ่กลี�ยยิ�ง 
เลวร้ายลงได้เชน่กนั จนบางครั .งผู้ เขียนต้องขอเปลี�ยนสถานะในที�ประชมุจากหน้าที�ของที�ปรึกษามา
เป็นผู้สรุปผลการไกลเ่กลี�ยที�ชดัเจน ฟันธง แบบไทยๆ  

ชาวญี�ปุ่ นเรียกลกัษณะพิเศษนี .วา่ “ศลิปะการควบคมุภายใน”(Haragei) เป็นการเรียก 
การตอบโต้กนัทางความรู้สึกนกึคิดโดยไมใ่ช้คําพดู ชาวญี�ปุ่ นไมไ่ว้วางใจคําพดู เนื�องจากเห็นวา่ 
คําพดูบอกได้แตส่ิ�งผิวเผินเท่านั .น ไมส่ามารถบอกถึงความรู้สกึภายในซึ�งกนัและกนัได้เทา่กบัท่าทาง 
หรือวิธีอื�นที�ไมใ่ชคํ่าพดู ดงันั .นชาวญี�ปุ่ นจงึเชื�อวา่การพดูไมมี่ความจําเป็น แม้จะเงียบนิ�งสามารถสื�อ 
ความหมายของการสื�อสารได้ และในทางตรงกนัข้ามหากพดูโดยระมดัระวงัหรือพดูแบบ 
ตรงไปตรงมาตามที�ตนคดิ อาจทําให้กระทบกระเทือนจิตใจของฝ่ายตรงข้ามหรือผู้ อื�น เป็นการทําลาย 
บรรยากาศที�ดีของกลุม่หรือทําลายความสมัพนัธ์ที�กลมกลืน มีคําพงัเพยมากมายในภาษาญี�ปุ่ นที� 
แสดงให้เห็นลกัษณะพิเศษนี .ของชาวญี�ปุ่ น เชน่”ปากสามารถนําไปสู่ความเลวร้ายได้(Kuchi wa  
wazawai no moto)” “ความเงียบคือดอกไม้ที�มีคณุคา่ (Iwana ga hana)” หรือ “สื�อสารจากใจถึงใจ 
(Ishin-Denshin)” ซึ�งมีความหมายที�แสดงถึงอปุนิสยัโดยทั�วของชาวญี�ปุ่ น (Roger J. Davies and  
Osamu Ikeno 2002 หน้า 195) แตใ่นมมุลบ กรณีการติดตอ่ธุรกิจระหว่างประเทศ ชาวตา่งชาตอิาจ 
มองชาวญี�ปุ่ นวา่พดูจาอ้อมค้อมเหมือนมีอะไรซอ่นเร้น หรือหลอกลวงได้เชน่กนัหากไม่เข้าใจ 
วฒันธรรมของชาวญี�ปุ่ นดีพอ 

ทั .งนี . จะด้วยเหตใุดก็ตาม ชาวญี�ปุ่ นให้ความสําคญักบัการอยูเ่ป็นกลุม่มากกวา่ปัจเจก 
บคุคล จนชาวญี�ปุ่ นสามารถใช้ชีวิตอยูร่วมเป็นหมูเ่หมือนฝงูปลาที�วา่ยตามกนั อนัเป็นผลให้ชมุชน
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เกิดความสามคัคีทําให้การปกครองท้องถิ�นในประเทศญี�ปุ่ นได้รับความสําเร็จอยา่งที�เห็นกนัใน
ปัจจบุนั 
 
3.2  ความสัมพันธ์เชิงสาธารณะ (public relationship)  
              เป็นความสมัพนัธ์ของผู้คนที�หลากหลายบนฐานแหง่ความร่วมมือซึ�งไมจํ่ากดัเฉพาะคนคุ้น
หน้า หรือมีความสนใจเหมือนกนัเทา่นั .น และเมื�อมองถึงวิถีชีวิตสาธารณะทีเข้มแข็งของชมุชนท้องถิ�น
ญี�ปุ่ นแล้ว ผู้ เขียนพบว่า ชมุชนท้องถิ�นญี�ปุ่ นมีความสมัพนัธ์เชิงสาธารณะที�เข้มแข็งมาก ซึ�งเกิดขึ .น
จากชาวญี�ปุ่ นมีลกัษณะเฉพาะตวัในเรื�องแนวคดิ “คนภายใน (Naka) กบั คนภายนอก (Soto)”ที�จะ
ขอกลา่วตอ่ไปนี . 
              ในกรณีมิติด้านภมูิศาสตร์ อาจกลา่วได้วา่ความเป็นเกาะและการอยู่โดดเดี�ยวของประเทศ
ญี�ปุ่ นทําให้เกิดการรวมตวัเหนียวแนน่กลายเป็นประเทศที�มีวฒันธรรมแบบเดียวกนั แสดงออกใน
กรอบเดียวกนัของกลุม่ เกิดการชว่ยเหลือซึ�งกนัและกนัตั .งแตภ่ายในครอบครัว ภายในชมุชน และ 
ภายในหมูบ้่านเพื�อป้องกนัอนัตรายจากภายนอกชมุชนของตนเอง จนในที�สดุเกิดการแบง่ออกเป็น  
“คนภายในกลุม่”(ชาวญี�ปุ่ นจะเรียกวา่คนภายในกลุม่วา่ uchi)และ “คนภายนอกกลุม่”(ชาวญี�ปุ่ นจะ 
เรียกคนภายนอกกลุม่ว่า soto)ขึ .นในสงัคมญี�ปุ่ น  

คนภายในกลุม่(uchi) ในความหมายของชาวญี�ปุ่ นคือคนที�อยูภ่ายในครอบครัวเดียวกนั  
หรืออยูใ่นชมุชนหรือหมูบ้่านเดียวกนั อยูใ่นองค์การเดียวกนั หรืออยูใ่นประเทศเดียวกนั สําหรับคน 
ภายนอกกลุม่(soto) จะให้ความหมายคนที�อยูน่อกชมุชนของตน แนวคดินี .ชาวญี�ปุ่ นระดบัผู้ใหญ่ใน 
กลุม่ระดบัตา่งๆจะพยายามสอนทกุคนในกลุม่ เพื�อต้องการแยกคนในกลุม่ออกจากคนนอกกลุม่ให้ 
ชดัเจน และสอนให้รูจกัการเกรงใจตอ่คนภายนอกกลุม่ โรเจอร์ เจ เดวีส์ และโอซาม ุ อิเคดะกลา่ววา่
การพฒันาของการสื�อสารโดยไมใ่ช้คําพดูเป็นความแตกตา่งที�โดดเดน่ในสงัคมญี�ปุ่ นระหวา่งคน
ภายในกลุม่(uchi)กบัคนภายนอกกลุม่(soto)  (Roger J. Davies and Osamu Ikeno 2002 หน้า 
195) สอดคล้องกบัแนวคดิของ โยโกะ ฮาเซงาวะ กลา่ววา่คนภายในกลุม่(uchi) กบั คนภายนอก
กลุม่(soto) สะท้อนออกทางภาษาพดูในสงัคมญี�ปุ่ น กลา่วคือเมื�อชาวญี�ปุ่ นคยุกบัคนภายนอกกลุม่
จะใช้ภาษารูปแบบสภุาพด้วยความเกรงใจ ไมก่ล้าพดูตรงๆในสิ�งที�อาจทําให้ฝ่ายตรงข้าม 
กระทบกระเทือนใจ ผู้ รับฟังจะสามารถเข้าใจได้ทนัทีจากรูปแบบภาษาญี�ปุ่ นที�ใช้ (Yoko Hasenaga  
2010) ตวัอยา่งหนึ�งของความเกรงใจตอ่คนภายนอกของชาวญี�ปุ่ น ผู้ เขียนพบวา่ชาวญี�ปุ่ นจะโค้ง 
ขอบคณุซึ�งกนัและกนั กลบัไปมา เมื�อฝ่ายหนึ�งโค้งขอบคณุ อีกฝ่ายหนึ�งจะโค้งตอบ และการโค้งนี .ไมมี่
ที�สิ .นสดุ หากคนใดคนหนึ�งไมห่ยดุก่อนอีกคนหนึ�ง แสดงให้เห็นถึงลกัษณะของการเกรงอกเกรงใจที�มี 
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ตอ่ฝ่ายตรงข้ามที�ถือวา่เป็นคนภายนอกกลุม่   
                 ญี�ปุ่ นเป็นสงัคมที�มีการปฏิบตักินัด้วยความเกรงใจ ดงันั .นชาวญี�ปุ่ นจงึมีการใช้คําพดูอยา่ง
เหมาะสมโดยคําพดูที�ใช้กบัคนภายในจะเป็นคําพดูที�ออกมาจากใจจริง (Honne) แตคํ่าพดูที�ใช้กบั 
คนภายนอกจะเป็นคําพดูใช้เพื�อแสดงตอ่หน้าด้วยความเกรงใจ (Tatemae) จะเห็นวา่คนภายในกลุม่ 
จะได้รับการปฏิบตัจิากคนในกลุม่เดียวกนัด้วยความจริงใจตอ่กนั ในขณะที�การปฏิบตัิตอ่บคุคล 
ภายนอกมีความเกรงใจ เป็นรูปแบบพิเศษของความสมัพนัธ์เชิงสาธารณะที�นําสูช่มุชนเข้มแข็งของ 
ท้องถิ�นญี�ปุ่ น 
 
3.3  โครงสร้างพื Kนฐานสาธารณะ(civic infrastructure)  

การเปิดและค้นหาพื .นที�สาธารณะ ทั .งที�เป็นพื .นที�เชิงกายภาพและพื .นที�ทางสงัคม  
(public sphere) ที�ให้ผู้คนมีโอกาสพบปะแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนั ถือเป็นเรื�องของการจดัหา
โครงสร้างพื .นฐานที�สําคญั ทั .งนี . หมายรวมถึง เครือขา่ยที�เชื�อมความสมัพนัธ์ของปัจเจกบคุคล กลุม่ 
องค์กร สถาบนัที�หลากหลายของสงัคมเข้าด้วยกนั และรวมถึงการเปิดพื .นที�ในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้
ในสงัคมอีกด้วย และเมื�อมองถึงวิถีชีวิตสาธารณะทีเข้มแข็งของชมุชนท้องถิ�นญี�ปุ่ นแล้ว ผู้ เขียนพบวา่ 
ชมุชนท้องถิ�นญี�ปุ่ นมีโครงสร้างพื .นฐานสาธารณะที�เข้มแข็งมาก ซึ�งเกิดขึ .นจากโครงสร้างพื .นฐานของ
การดํารงชีวิตที�มาจากพื .นฐานของศาสนา โดยเฉพาะลทัธิขงจื .อที�นํามาใช้สร้างจิตสํานึกให้แก่ชาว 
ญี�ปุ่ น 
                 ประเทศญี�ปุ่ นใช้ศาสนากําหนดโลกทศัน์และวางกรอบความคิดในสงัคมญี�ปุ่ น ศาสนาที�
เผยแพร่ในประเทศญี�ปุ่ นจงึเป็นกลไกในการควบคมุสงัคมเพื�อสร้างความเป็นนํ .าหนึ�งใจเดียวกนั โดย
ศาสนาชนิโตเน้นพิธีกรรมที�เกี�ยวกบัความอดุมสมบรูณ์ ความบริสทุธิ� การเจริญเติบโต และสง่ผา่นแต่
ละชว่งชีวิต สว่นพทุธศาสนาจะดแูลเรื�องความเจ็บป่วย ความตายและการศกึษา ทําให้ครบวงจรชีวิต 
อิทธิพลของจริยธรรมขงจื .อทําให้เกิดความกลมเกลียว และศาสนาคริสต์ชว่ยในการหาช่องวา่งใน
สงัคม  
              ลทัธิขงจื .อตรงกบัอดุมการณ์ทางวฒันธรรมที�มีอยูใ่นใจชาวญี�ปุ่ น รัฐบาลญี�ปุ่ นใช้หลกั 
จริยธรรมของขงจื .อในการจดัระเบียบทางสงัคมและการเมืองของประเทศในสมยัโชกนุโทกงุะวะอนั 
เป็นชว่งที�จริยธรรมขงจื .อแพร่หลายในประเทศญี�ปุ่ น โดยญี�ปุ่ นจะเน้นคา่นิยมของหน้าที� ความภกัดี 
และความสําเร็จ ลทัธิขงจื .อไมมี่แนวคิดเกี�ยวกบัเทพ ไมมี่พระ มีพิธีกรรมทางศาสนาน้อย มีแตแ่นว
ปฏิบตั ิคือ คิดถกู มีชีวิตถกู ชีวิตจะดีหรือชั�วขึ .นอยูก่บัความภกัดีตอ่ผู้ปกครอง ความกตญั�ตูอ่พอ่แม ่
ลทัธิขงจื .อเป็นลทัธิที�เน้นความสขุของการอยูร่่วมกนัของครอบครัวและของสงัคม ขงจื .อให้ทกุคนรัก
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พอ่แมม่ากกว่าคนอื�น  มีความตายก็มีการเกิด ดงันั .นเมื�อปัจเจกบคุคลตายลกูหลานจะอยูต่อ่ไป ลทัธิ
ขงจื .อเน้นความตอ่เนื�องของชีวิตครอบครัวและความกตญั� ู มองคนในฐานะเป็นสมาชิกของ
ครอบครัวมากกวา่ปัจเจกบคุคล ครอบครัววางข้อจํากดัตา่งๆสําหรับสมาชิกครอบครัวกลา่วคือลทัธิ
ขงจื .อจะให้ความสําคญัตอ่ความตอ่เนื�องของชีวิตโดยผ่านครอบครัว รู้ถึงสกลุของตน รู้ต้นตอของ
บรรพบรุุษเป็นเรื�องสําคญั ชาวญี�ปุ่ นมองวา่ผู้ เสียชีวิตที�ทําคณุประโยชน์ให้แก่ประเทศจะกลายเป็น
เทพ (Kami) ยกตวัอยา่งที�เห็นได้ชดัเจนในความเชื�อนี .คือกรณีของศาลเจ้ายะซุกนุิ (Yasukuni  
Shrine) ศาลเจ้าที�สร้างอทุิศให้แก่ผู้ เสียชีวิตในสงคราม ซึ�งเกิดเป็นข้อขดัแย้งขึ .นกบัจีนที�เห็นวา่ 
ผู้ เสียชีวิตที�ศาลเจ้ายะซุกนุิเป็นอาชญากรสงครามทําลายประเทศจีน ควรได้รับการลงโทษ ไมใ่ชเ่ทพ
อยา่งที�ชาวญี�ปุ่ นมอง 

   “ขงจื .อ” เป็นชาวเมืองชานตงในปัจจบุนั ผู้ให้กําเนิดลทัธิขงจื .อในชว่งก่อนคริสต์ศกัราช  
551-497 หลกัธรรมสําคญัของขงจื .อเน้นในเรื�องของมนษุนิยมหรือมนษุยธรรม สง่เสริมการแสวงหา
ใฝ่รู้ ยกย่องความกตญั�กูตเวทีตอ่บรรพชนและผู้ มีพระคณุ สนบัสนนุการใช้คนดีมีศีลธรรม ให้
ความสําคญัจตอ่จารีตประเพณี วฒันธรรม มีหลกัปรัชญาเน้นศีลธรรมและจริยธรรมเพื�อใช้เกี�ยวกบั
ทางโลกทางสงัคม โดยชาวญี�ปุ่ นรับลทัธิขงจื .อมาเสริมสร้างและสนบัสนนุระบบการปกครองเรื�อง
ชาตนิิยม ความรักชาต ิ และหวงแหนในศลิปวฒันธรรมของประเทศญี�ปุ่ น (กําจร สนุพงษ์ศรี 2551 
หน้า 14) โดยลทัธิขงจื .อเป็นทั .งศาสนาและคณุธรรม หลงัจากเข้าไปในญี�ปุ่ นความเป็นศาสนาเจือจาง
ลง เนื�องจากพทุธศาสนามีส่วนทําให้ลทัธิขงจื .อมีความสําคญัน้อยลง แตใ่นภายหลงั โชกนุได้นําหลกั
จริยธรรมของขงจื .อใช้ในการจดัระเบียบทางสงัคมและการเมืองเพื�อสร้างความเป็นปึกแผน่ของ
ประเทศ โดยใช้การศกึษาเป็นสื�อเพื�อเสริมสร้างคา่นิยมเหลา่นี .ให้คงอยู่ตอ่ไป กลายเป็นพื .นฐานของ
พฤตกิรรมที�ถกูต้องตามหลกัจริยธรรมในสงัคมญี�ปุ่ นตอ่มาในปัจจบุนั 
  
3.4  วิถีแห่งการปฏิบัต ิ(practices) 

mind-sets ของชมุชนจะเป็นตวักําหนดวิธีปฏิบตัิที�จะชว่ยเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชมุชน เชน่ หากชมุชนเชื�อวา่พวกเขาสามารถที�จะแก้ปัญหาของตนเองได้โดยไม่ต้องรอรับความ
ชว่ยเหลือจากภายนอก พวกเขาก็จะชว่ยกนัในการแก้ไขปัญหาของตนเอง กระบวนการดงักล่าวมี
หลายขั .นตอน ตั .งแตก่ารกําหนดปัญหาและขอบเขต การพิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบด้านและพินิจ
พิเคราะห์ (deliberation) การตดัสินใจ การลงมือปฏิบตั ิ การประเมินผลประชาสงัคมที�เข้มแข็งและ
ความเป็นผู้ นํา (leadership) จงึหมายถึง ความสามารถในการจดัการหรือกระตุ้นเพื�อเสริม
กระบวนการเหลา่นี .ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม และเมื�อมองถึงวิถีชีวิตสาธารณะทีเข้มแข็งของชมุชน
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ท้องถิ�นญี�ปุ่ นแล้ว ผู้ เขียนพบวา่ ชมุชนท้องถิ�นญี�ปุ่ นมีวิถีแหง่การปฏิบตัทีิ�เข้มแข็งมาก ซึ�งเกิดขึ .นจาก
วิถี บชูิโด (วิถีแหง่นกัรบ)ในสงัคมนกัรบซามไูรของญี�ปุ่ นโบราณ สง่ตอ่เป็นมรดกสูค่นรุ่นหลงั 

วิถีบชูิโด(วิถีแหง่นกัรบ) ซึ�งเริ�มมาตั .งแตส่มยัคามกรุะ และกลายเป็นระบบจริยธรรมของ 
ชนชั .นนกัรบที�ได้รับความสําเร็จอยา่งสงูโดยมีหลกัฐานสนบัสนนุจากแนวคดิปรัชญาของศาสนา  
วิถีแหง่นกัรบหรือบชูิโดให้ความสําคญักบั ความจงรักภกัดี เสียสละตนเอง ความยตุธิรรม มี
หิริโอตตปัปะ มารยาทที�ดี ความบริสทุธิ� ความพอประมาณ ความประหยดั วิญญาณการตอ่สู้  รัก
เกียรติ รักพวกพ้อง (Ichiro Tsuruoka 2002 P.360) 

เสฐียร พนัธรังษี กลา่วถึง บชูิโด  วา่มีความหมายตามตวัอกัษรวา่ “ยทุธจริยา” หรือ เรียกอีก
อยา่งวา่มรรคาของนกัรบ (The way of the knight) เป็นวินยัและธรรมจรรยาของนกัรบญี�ปุ่ น (เสฐียร 
พนัธรังษี 2535. หน้า 18.) บชูิโด ไมไ่ด้เป็นตําราที�เขียนกนัขึ .นไว้เป็นลายลกัษณ์หลกัฐานแตเ่ป็น
ธรรมจรรยาของนกัรบโบราณ คือ ซามไูร ที�สั�งสอนและปฏิบตัสืิบตอ่กนัมาตั .งแตญี่�ปุ่ นปกครองด้วย
ระบอบศกัดนิาสวามิภกัดิ�ครองนคร (Feudalism) ระหว่าง พ.ศ. 1643-1843 กลายเป็นลทัธิประจํา
ชาตขิองประเทศญี�ปุ่ นในที�สดุ  

เมื�อดคูวามหมายตามหลกัภาษาญี�ปุ่ น คําว่า “Bushido 武士道” แปลว่า วิถีทางของ

นกัรบ (Bushido : Bushi 武士= นกัรบ Do 道 = วิถีทาง) เป็นหลกัจริยธรรมที�นกัรบต้องปฏิบตั ิ
หลกับชูิโดนี .สืบทอดกนัมาโดยประเทศญี�ปุ่ นในสมยันั .นแบง่ออกเป็นแคว้นอิสระมีเจ้าผู้ครองแคว้น 
(Daimyo) เป็นผู้ปกครองในแบบรัฐบาลทหาร โดยมีซามไูร (Samurai) เป็นบริวาร ความมั�นคงของ
เจ้าผู้ครองแคว้น (Daimyo) ต้องอาศยัความจงรักภกัดีของซามไูร จงึสร้างหลกัจริยธรรมบชูิโดนี .
สําหรับนกัรบขึ .น เป็นหลกัการและแนวปฏิบตัขิองซามไูร ที�ยดึหลกัความจงรักภกัดี เสียสละตนเอง 
ความยตุธิรรม มีหิริโอตตปัปะ มารยาทที�ดี ความบริสทุธิ� ความพอประมาณ ความประหยดั 
วิญญาณการตอ่สู้  รักเกียรต ิรักพวกพ้องเป็นแนวในการปฏิบตัติน 

บชูิโด มีจดุกําเนิดจากการผสมผสานความเชื�อทางพทุธศาสนานิกายเซน คําสอนของขงจื .อ 
และศรัทธาในลทัธิชินโต โดยศาสนาพทุธเชื�อเรื�องการตายแล้วเกิดใหม ่ ผู้ยึดถือบชูิโดจงึไมก่ลวั
อนัตรายและความตาย ส่วนนกิายเซนเน้นการทําสมาธิเพื�อบรรลนุิพพานสอนให้คนรู้จกัตนเองและ
ไมย่ดึติดกบัตวัตน มีหลกัคําสอนสําคญัในเรื�องของวิธีการที�ทําให้จิตสงบ ใช้เซนในการฝึกเพื�อขบัไล่
ความกลวั ความไมแ่นน่อนใจและความผิดพลาด สว่นชินโต จะชว่ยสร้างความจงรักภกัดีและความ
รักชาตใิห้แก่บชูิโด มีการบชูาบรรพบรุุษและนบัถือจกัรพรรดิดจุเทพเจ้าและจงรักภกัดีตอ่เจ้านาย 
ชินโตสอนให้เชื�อวา่แผน่ดนิญี�ปุ่ นเป็นสถานที�ศกัดิ�สิทธิ�และที�สถิตของเทพและวิญญาณของบรรพบรุุษ 
ซามไูรจงึมีความรักชาตแิละศรัทธาที�จะปกป้องแผน่ดนิของตนอง สว่นบทบาทของลทัธิขงจื�อที�มีผล
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ตอ่บชูิโดของซามไูรคือ การเน้นความสําคญัในการรักษาความสมัพนัธ์ที�มีตอ่ผู้ปกครองให้ได้ ซึ�งนี�คือ
ความจงรักภกัดีที�ซามไูรแสดงตอ่เจ้านายของตนเอง ขงจื .อสอนให้เชื�อในโลกของมนษุย์ สิ�งรอบตวั
และครอบครัว หลกัปรัชญาเหลา่นี .หลอมให้บชูิโดกลายมาเป็นบทอบรมสั�งสอนและปฏิบตัิกนัมาใน
หมูช่าวญี�ปุ่ น จนกลายเป็นรูปวิญญาณ  (spirit) และสายเลือด (blood) โดยผา่นการอบรมและ
ปฏิบตัิตามยทุธจริยาบชูิโด เราสามารถสรุปแก่นแท้หลกัของจริยธรรมบชูิโด(Main article Virtues)
แบง่ออกเป็น 7 ประการคือ (1) ความชอบธรรม (Rectitude) (2) ความกล้าหาญ(Courage) (3) 
ความเมตตากรุณา (Benevolence) (4) ความเคารพนบัถือ (Respect)  (5) ความจริงใจซื�อสตัย์
สจุริต (Honesty) (6) ชื�อเสียงเกียรตยิศ (Honor)  (7) ความจงรักภกัดี (Loyalty) และแก่นแท้รองของ
จริยธรรมบชูิโด(Associated Virtues)  3 ประการคือ (8) กตญั�ตูอ่บรรพชน (Filial Piety)  (9) ภมูิ
ปัญญา (Wisdom) (10) ดแูลผู้สงูอาย ุ (Care for aged) (Inazo Nitobe 2004 P.34) แก่นแท้ของ
จริยธรรมบชูิโดเหลา่นี .มีกบัความสมัพนัธ์ 5 ประเภท ระหวา่ง เพื�อนกบัเพื�อน พี�กบัน้อง สามีกบัภรรยา 
พอ่กบัลกูและเจ้านายกบัลกูน้องซึ�งเป็นความสมัพนัธ์ที�ซามไูรยดึถือมา ยดึหลกัความยตุธิรรม ความ
จริงใจ ความซื�อสตัย์สจุริต และการควบคมุตนเอง ในจํานวนนี .ความยตุธิรรมถือเป็นหลกัการสําคญั
หนึ�งของซามไูรและเชื�อวา่ความจริงใจและความซื�อสตัย์ทําให้ชีวิตมีคณุคา่ ในภาษาญี�ปุ่ นมีคําพดู
แสดงความเกรงใจและความซื�อสตัย์ของซามไูรวา่ "Bushi no ichibun" (pride of Samurai) หมายถึง
ความเชื�อใจและความจริงใจของนกัรบ ซามไูรจงึมีสจัจะวาจาเป็นศกัดิ�ศรีแหง่ตน ควบคมุตวัเองไม่
ออ่นไหว ไมแ่สดงอาการไมว่่าเจบ็หรือยินดี ไมบ่น่ไมร้่องไห้ สงบนิ�งทั .งการกระทําและจิตใจ ยทุธจริยา
เหลา่นี .ชว่ยสร้างคนญี�ปุ่ นให้เป็นคนทําประโยชน์ให้แก่ชาตแิละพระมหาจกัรพรรดขิองตนแม้คนญี�ปุ่ น
จะประสบปัญหาใด ๆ สง่อิทธิพลตอ่รูปแบบวฒันธรรมของประเทศญี�ปุ่ นโดยรวมจนถึงปัจจบุนั  

   บชูิโดยงัดํารงอยูใ่นสงัคมญี�ปุ่ น แม้ในระหว่างสงครามโลกครั .งที� 2 นกับนิหนว่ยกามิกา
เซะ(ลมแหง่เทวะ) สามารถสละชีวิตเพื�อแผน่ดนิเกิดได้ แม้หลงัจากสงครามโลกครั .งที� 2 กองทพัญี�ปุ่ น
จะถกูสลายไป แตเ่กิดเป็นนกัรบรุ่นใหมที่�เรียกวา่ นกัธุรกิจ ที�ยดึถือบชูิโดและทํางานให้บริษัทอยา่ง
จงรักภกัดี ซามไูรพนัธุ์ใหมอ่ทุิศตนและเวลาให้แก่องค์กรยิ�งกวา่ครอบครัวของตน แม้แตผู่้คนในชมุชน
สงัคมท้องถิ�น ฝ่ายปกครองท้องถิ�นหรือผู้ นําท้องถิ�นยดึถือบชูิโดและปฏิบตังิานให้ชมุชนท้องถิ�นอยา่ง
จงรักภกัดี ซามไูรพนัธุ์ใหมเ่หลา่นี .อทุิศตนและเวลาให้แก่องค์การที�ตนอยู่อย่างเตม็ที� ตวัอยา่งหนึ�งที�มี
อยูท่ั�วไปในประเทศญี�ปุ่ นของผู้ นําท้องถิ�นที�มีจิตวิญาณบชูิโดฝังลกึอยูใ่นจิตใจ ผู้ เขียนมีโอกาสทํา
หน้าที�ลา่มภาษาญี�ปุ่ นจงัหวดัโออิตะเกาะควิชปูระเทศญี�ปุ่ นกบัคณะศกึษาดงูานในโครงการศกึษาดู
งานชมุชน“โออิตะ”ณ ประเทศญี�ปุ่ นในปีพศ.2551 ภายใต้โครงการพฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม ่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมศนูย์เครือขา่ยปราชญ์ชาวบ้านและศนูย์เรียนรู้ 
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เศรษฐกิจพอเพียงชมุชน)ของสํานกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีโอกาสได้ใกล้ชิดกบั 
ผู้ นําท้องถิ�นที�มีความเป็นบชูิโดอยา่งเชน่ Morihiko Hiramatsu  

Shoji Mr.Kimoto  ผู้ อํานวยการสํานกังาน International Oita One Village One 
Product Exchange, Japan กลา่วถึง Morihiko Hiramatsu วา่ได้รับเลือกเป็นผู้วา่ราชการของ
จงัหวดัโออิตะอยูท่างตะวนัตกของเกาะควิชใูนปี 1979 จงัหวดันี .มีพื .นที�ส่วนใหญ่เป็นภเูขาและที�ราบ
สงูและกว้าง มีชื�อเสียงด้านนํ .าพรุ้อน(Onsen)  Morihiko Hiramatsu สามารถสร้างให้เกิดการเพิ�ม
รายได้เพิ�มรายได้และเกิดความรู้สกึภาคภมูิใจในท้องถิ�นตนเองแก่ประชาชนในจงัหวดัโออิตะ ด้วย
ความเป็นผู้ นําที�รักท้องถิ�น ยอมสละเพื�อสว่นรวม(http://www.apecovop.org/ebs01-1.asp?todir=15) 
หลงัจาก Morihiko Hiramatsu พ้นจากตําแหนง่ผู้ราชการจงัหวดัโออิตะ เข้ารับตําแหนง่ประธาน
กรรมการสง่เสริมการแลกเปลี5ยนนานาชาติ หนึ5งหมูบ้่านหนึ5งผลิตภณัฑ์ (One Village One 
Product : OVOP)  เขาได้กลา่วถึงแนวคดิการพฒันาสินค้า OVOP เพื5อท้องถิ5นของเขาวา่มาจาก
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการพฒันาธุรกิจชมุชนของโออิตะ ประกอบด้วยแนวคิดเพื5อการ
เปลี5ยนจากสงัคมที5มุง่รายได้ประชาชาติ (GNP) เป็นหลกั  ไปสูส่งัคมที5มุง่ความพงึพอใจมวลรวม
ประชาชาติ (GNS) เป็นหลกั  โดยมีเป้าหมาย เพื5อให้คนในชนบทมีรายได้ดีขึ Rน และพฒันาท้องถิ5นให้
มีความภาคภมูิใจในตนเอง และแนวคิดเพื5อการผสมผสานระหวา่งการพฒันาท้องถิ5นจากภายนอก 
เชน่ การลงทนุจากตา่งประเทศ และการพฒันาจากภายในท้องถิ5น เช่น ทรัพยากร  วฒันธรรมและภมูิ
ปัญญาของท้องถิ5น เพื5อปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยูข่องชมุชน Morihiko Hiramatsu กําหนด
หลกัปรัชญา OVOP  ประกอบด้วย (1) คดิระดบัโลกแตทํ่าระดบัท้องถิ5น (Think Globally, Act 
Locally) หมายถึงผลิตสินค้าที5คง กลิ5น สี และวฒันธรรมของท้องถิ5น ที5สามารถเข้าถึงรสนิยมของ
ผู้บริโภคได้ทั5วประเทศและทั5วโลก (2) เป็นอิสระ พึ5งพาตนเอง และคิดอยา่งสร้างสรรค์ (Self-reliance 
and Creativity)  กิจกรรมตา่ง ๆ ต้องมาจากความต้องการของคนในท้องถิ5นโดยตรง โดยหนว่ยงาน
ของรัฐมีหน้าที5เพียงให้การสนบัสนนุเทคโนโลยีและการตลาดเทา่นั Rน (3) การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
(Human Resource Development)                                                                                                                                                               

ความเป็นผู้ นําท้องถิ5นที5เตม็เปี5 ยมไปด้วยความเป็นบชูิโดของ Morihiko Hiramatsuแสดง
ออกมาจากความพยายามในการทุม่เทอยา่งเตม็ที5ในการพฒันาจงัหวดัโออิตะให้พฒันาทั Rงมิตด้ิาน
สงัคมและมิตด้ิานเศรษฐกิจ สร้างทั Rงจิตสํานกึความเป็นกลุม่ ร่วมรงร่วมใจและรายได้ของท้องถิ5นโดย
ผา่นการอบรมสูช่มุชน เขาจดัตั Rงโรงเรียนภาคคํ5า ฝึกอบรมผู้ ทํางานตอนกลางวนัในเขต    โออิตะซึ5งมี 
12 โซน ๆ ละ 1 แหง่  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีทั Rงเกษตรกร  แมบ้่าน เจ้าหน้าที5สหกรณ์   ครู และ
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ข้าราชการ  ไมมี่ตํารา แตเ่ป็นการเชิญผู้ประสบความสําเร็จมาบรรยาย หลกัสตูร 2 ปี นอกจากนี Rยงัมี
โรงเรียนสอนเฉพาะทาง เชน่ สอนด้านการเกษตร  การปศสุตัว์   การค้า และการทอ่งเที5ยว เป็นต้น  
กลุม่แมบ้่านเกษตรในภมูิภาค จะมีบทบาทสําคญัในการแปรรูป  การเปิดร้านจําหนา่ย รวมทั Rงการ
วิจยัผู้บริโภค เพื5อการพฒันาผลิตภณัฑ์โดยยึดหลกัการ  ผลิตในพื Rนที5  บริโภคในพื Rนที5 เพื5อ
สิ5งแวดล้อมและสขุภาพที5ดี   

3.5  กระบวนการเรียนรู้ (civic learning) 
เป็นกระบวนการเรียนรู้จากการทํางานร่วมกนั ลกัษณะของการเรียนรู้จะต้องมีคณุคา่

ตอ่การสร้างสรรค์ความเป็นชมุชน นั�นคือ การเรียนรู้ร่วมกบัคนอื�น สนองตอบตอ่ความสนใจร่วมกนั
หรือตอ่การแก้ไขปัญหาของชมุชน กระบวนการเรียนรู้นี .จะยงันําไปสูก่ารเปลี�ยนแปลงของ mind-sets 
ขึ .นเรื�อย ๆ อีกด้วย และเมื�อมองถึงวิถีชีวิตสาธารณะทีเข้มแข็งของชมุชนท้องถิ�นญี�ปุ่ นแล้ว ผู้ เขียน
พบวา่ ชมุชนท้องถิ�นญี�ปุ่ นมีวิถีแหง่การปฏิบตัทีิ�เข้มแข็งมาก ซึ�งเกิดขึ .นจากการจดักระบวนการเรียนรู้
อยา่งเป็นระบบ ประกอบกบัชาวญี�ปุ่ นเป็นกลุม่ชนที�สนใจและรักในการอา่นอยู่ตลอดเวลา โดยเห็นได้
จากเวลาขึ .นรถไฟฟ้า (เชน่สายยามาโนเทะในกรุงโตเกียว) หรือรถไฟใต้ดนิ ชาวญี�ปุ่ นที�เดนิทางไปมา 
แม้ต้องยืนเกาะราวภายในตู้รถไฟเนื�องจากที�นั�งเตม็ก็ตาม มือของพวกเขาที�วา่งจะถือหนงัสืออา่น
ด้วยความตั .งใจตลอดการเดินทาง 

ยคุของการรณรงค์ “ยทุธศาสตร์การพฒันาเมือง(Machidukuri)”ของประเทศญี�ปุ่ น มี
ความเชื�ออยู่วา่ปัญหาหรือประเดน็สภาพแวดล้อมในการดํารงชีวิตในท้องถิ�น ไมมี่ใครที�จะเข้าใจและ
รับรู้ได้มากกวา่ผู้คนในชมุชนท้องถิ�นนั .นๆอย่างแนน่อน เนื�องจากเป็นผู้ มีสว่นได้สว่นเสียโดยตรงกบั
พื .นที�นั .นๆ ซึ�งหมายความว่ายทุธศาสตร์การพฒันาเมือง(Machidukuri)นั .นต้องมีแนวคดิของการเข้ามี
สว่นร่วมของผู้คนในชมุชนนั .นๆ คํานงึถึงการปรับปรุง การจดัเตรียมเพื�อสภาพแวดล้อมที�ใกล้เคียงกบั
ความเป็นอยูม่ากที�สดุ เป็นการปฏิบตัจิริงที�นําไปสูก่ารยกระดบัการยืนหยดัด้วยตนเองและยดึชมุชน
ท้องถิ�นของพวกเขาเป็นแกนหลกัสําคญั(Susumu Kurasawa and other 2004 P.57) 

เชอรี� อาร์ อลัสเตนในปีคศ. 1969 เขียนบทความเรื�อง “A Ladder of Citizen 
Participation” เขาได้แบง่แยกระดบัการกําหนดนโยบายของชมุชนท้องถิ�นออกเป็น 8 ระดบัดงัตาราง
ภาพตอ่ไปนี . (Sherry R. Arnstein 1969 P.217) 

 
 

 
แผนภาพที� 2  ระดบัการเข้าร่วมของคนในชมุชนตามแนวคิดของ Sherry R. Arnstein 
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การดแูลตนเอง 
Citizen control 
เสริมสร้างพลงัอํานาจ                                       ระดบัของสิทธิอํานาจประชาชน 
Delegated power                Degrees of citizen power 
การเป็นหุ้นสว่น 
Partnership 
การปลอบใจ 
Placation 
การปรึกษาหารือ                                              ระดบัของรูปแบบการมีสว่นร่วม 
Consultation                   Degrees of tokenism 
การให้ข้อมลู 
Informing 
การรักษาพยาบาล                                            
Therapy                     การไมเ่ข้ามีสว่นร่วม 
การจดัการ                     Nonparticipation 
Manipulation                     
 
ที�มา Sherry R. Arnstein “A Ladder of Citizen Participation” 1969, AIP JOURNAL July 1969 
P.217 

จากภาพจะเห็นวา่ การรักษาพยาบาลและการจดัการจะอยูใ่นระดบัของการไมเ่ข้ามีส่วน
ร่วมของประชาชน และการปลอบใจ การปรึกษาหารือ และการให้ข้อมลูเทา่นั .นที�อยูใ่นระดบัการ
รูปแบบการเข้ามีสว่นร่วม และสดุท้าย การดแูลตนเอง การเสริมสร้างพลงัอํานาจ และการเป็น
หุ้นสว่นจะอยูใ่นระดบัของสิทธิอํานาจประชาชน ในความเป็นจริงแล้วประเทศญี�ปุ่ น ระดบัการเข้ามี
สว่นร่วมเป็นการปฎิบตัเิพื�อพิธีกรรมเป็นการแสดงความคิดเห็นเทา่นั .น จะไมส่ามารถดําเนินกิจกรรม
ใดๆได้เลยหากปราศจากการมอบอํานาจและสิทธิในการเข้ามีสว่นร่วมเพื�อการกําหนดนโยบายที�
เกี�ยวข้องร่วมกนั ดงันั .น ในมมุมองของนกัคดิชาวญี�ปุ่ น อากิระ ทามรุะ ได้แบง่ระดบัการเข้ามีสว่นร่วม
ของชมุชนท้องถิ�นเป็น 9 ระดบัดงันี . (1) ความสนใจ (2) ความรู้ (3) นําเสนอความคิดเห็น (4) ความ
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คดิเห็นและการตอบสนอง (5) การประชมุพิจารณาแนวทางนําเสนอ (6) การอภิปรายในกลุม่
ประชาชน (7) การนําเสนอแผนจากประชาชน (8) การจดัการจากประชาชน (9) การบริหารจาก
ประชาชน โดยเริ�มต้นจากการสร้างให้เกิดความสนใจ จากนั .นรับข้อมลูขา่วสาร ออกเสียงแสดงความ
คดิเห็น ยกระดบัจิตสํานกึพร้อมทั .งการเข้าร่วมประชมุพิจารณาอยา่งเป็นระบบ นําไปสูก่ารเข้าร่วมกนั
ตดัสินใจกําหนดแผนและกําหนดนโยบายโดยประชาชน ก่อนการเริ�มดําเนินการ นอกจากนี . อากิระ 
ทามรุะยงันําเสนอกระบวนการที�จําเป็นเพื�อการสร้างนโยบาย โดยแบง่ออกเป็น 7 ขั .นตอนคือ (1) การ
ค้นพบหวัข้อ (2) การพิจารณานโยบาย (3) การนําเสนอแนวทางนโยบาย (4) ปรับแตง่และพิจารณา
แนวทางนโยบาย (5) กําหนดแนวทางนโยบาย (6) ดําเนินการตามนโยบาย (7) บริหารควบคมุ หาก
การเข้าร่วมในระดบัของการนําเสนอแนวทางนโยบายขั .นตอนที� (3) เกิดขึ .นจริง อนัดบัแรกการปฏิบตัิ
ร่วมกนัระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนจะเป็นไปได้อย่างแนน่อน กล่าวคือเขาเห็นวา่การเข้ามีสว่น
ร่วมในสว่นก่อนหน้านี .เป็นสิ�งสําคญั ดงันั .น ยทุธศาสตร์การพฒันาเมือง (Machidukuri) ของประเทศ
ญี�ปุ่ นที�ผา่นมา ประชาชนในท้องถิ�นจะเข้ามีสว่นร่วมตั .งแตก่ระบวนการต้นๆ และจําเป็นต้องกระจาย
อํานาจและสิทธิในการตดัสินใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ�นนั .นๆอย่างเตม็ที� (Akira Tamura 2003 
หน้า 127-128) 

ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองจําเป็นต้องมีกระบวนสร้างความรู้ของชมุชน อากิระ ทามุ
ระ กลา่ววา่ประชาชนจะยืนหยดัได้ด้วยตนเองจําเป็นต้องให้การศกึษาตั .งแตว่ยัเด็ก (Akira Tamura 
2003 หน้า 131) ดงัคําพงัเพยโบราณของชาวญี�ปุ่ นที�อยูใ่นจิตสํานกึของชาวญี�ปุ่ นมาตั .งแตอ่ดีตวา่ 
“แม้หนิที�มีความเย็นเพียงใด หากได้นั�งทบันานถึงสามปีก็สามารถทําให้หินนั .นอุน่ขึ .นได้แนน่อน”  
(Ishi no ue nimo sannen) และ “เรียนรู้สิ�งใหมต้่องเริ�มจากเรียนรู้สิ�งเก่าให้เข้าใจอยา่งถ่องแท้” 
(Onko-Chishin) คําพงัเพยโบราณของญี�ปุ่ นเหลา่นี .แสดงให้ถึงเห็นว่าจิตสํานกึของชาวญี�ปุ่ นที�คดิ
เสมอวา่กระบวนการสร้างความรู้ในชมุชนต้องอาศยัความอดทน ใช้เวลาสร้างสมความรู้ ตั .งแตว่ยัเด็ก
และต้องเรียนรู้ตั .งแคค่วามรู้พื .นฐานให้เข้าใจอยา่งถ่องแท้ก่อนการเรียนรู้สิ�งใหมเ่พื�อการพฒันาที�
ดีกวา่ (Yoshikazu Ikeda 1995, P. 192) 
                   แนวคดิข้างต้นสอดคล้องกบัซูซุม ุครุาซาวะ เขากลา่วว่าการปฎิบตัจิริงจงัในเรื�อง 
ยทุธศาสตร์การพฒันาเมือง(Machidukuri)ของสงัคมญี�ปุ่ น มีประชาชนในท้องถิ�นเข้าร่วมสนบัสนนุ 
ซึ�งหมายถึง”ยทุธศาสตร์การพฒันาคน(Hitodukuri)”เป็นสิ�งจําเป็นที�ต้องทําควบคูไ่ปด้วย ยทุธศาสตร์
การพฒันาคน(Hitodukuri)เป็นหวัข้อที�มีความสําคญัไมเ่พียงเฉพาะประชาชนในท้องถิ�นเทา่นั .น แต่
รวมไปถึงการปฏิรูปจิตสํานกึของเจ้าหน้าในหนว่ยราชการท้องถิ�นและผู้ นําท้องถิ�นด้วย ชาวญี�ปุ่ นมกั
กลา่วเสมอว่า “ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองคือยทุธศาสตร์การพฒันาคน” ฉะนั .นในประเทศญี�ปุ่ นการ
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พฒันาเมืองจะครอบคลมุถึงการฝึกอบรมให้การศกึษาตอ่ทรัพยากรมนษุย์ เพื�อการดําเนินการพฒันา
เมืองได้อยา่งจริงจงั กลา่วคือมีความจําเป็นที�ต้องให้ความสําคญัตอ่การศกึษาแก่ คนที�พฒันาเมือง
ของท้องถิ�นนั .นๆ (Susumu Kurasawa and other 2004 P. 61) 

ในประเทศญี�ปุ่ น แนวคิดการพฒันาคนเพื�อการพฒันาเมือง ทําให้ท้องถิ�นตา่งๆ
จําเป็นต้องเปิดโรงเรียนพฒันาเมือง หลกัสตูรพฒันาเพื�อประชาชน เวิร์คช๊อปพฒันาเมือง เป็นต้น แต่
ละท้องถิ�นจะดําเนินการในรูปแบที�หลากหลายแตกตา่งและได้รับความสําเร็จเป็นสว่นใหญ่ การ
ดําเนินการนี .ไมเ่พียงเฉพาะกบักลุม่Key Personในท้องถิ�นเทjานั .น แตค่รอบคลมุไปถึงหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมและเวิร์คช๊อปเพื�อสร้างแนวคิดการพฒันาเมืองให้แก่เยาวชนตั .งแตว่ยัเดก็และผู้พิการใน
ท้องถิ�น กลายเป็นลกัษณะพิเศษที�จะเห็นได้ทั�วไปในท้องถิ�นญี�ปุ่ น กระจายโอกาสการเรียนรู้ การเข้ามี
สว่นร่วมในรูปแบบของโรงเรียนพฒันาเมือง ตวัอย่างหนึ�งที�ซูซุม ุ ครุาซาวะกล่าวอ้างอิงถึงคือเมืองยา
มาโต จงัหวดัคานางาวะ ประเทศญี�ปุ่ น มีการก่อตั .งโรงเรียนสร้างเมืองยามาโตเพื�อวตัถปุระสงค์ใน
การให้การศกึษาตอ่ Key Person ของการพฒันาเมือง และสร้างคําขวญัวา่ “เมืองของพวกเราต้อง
พฒันาด้วยมือของพวกเราเอง” กลายเป็นคําขวญัหลกัที�ประชาชนในท้องถิ�นเมืองยามาโตยดึถือ และ
ให้การศกึษาพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพื�อการพฒันาเมืองอยา่งจริงจงั ปัจจบุนัโรงเรียนพฒันาเมือง
ของเมืองยามาโต จงัหวดัคานางาวะมีหลกัสตูรที�เปิดสอน 3 หลกัสตูร คือ “หลกัสตูรพื .นฐานการ
พฒันาเมือง” “หลกัสตูรผู้ ชํานาญการระดบักลางเพื�อการพฒันาเมือง” และ “หลกัสตูรผู้ ชํานาญการ
ระดบัสงูเพื�อการพฒันาเมือง” ปีคศ.1997 เริ�มรับนกัศกึษาหลกัสตูรพื .นฐานพฒันาเมือง และหลงัจาก
นั .นรับสมคัรเพิ�มทกุปีการศกึษา ถึงรุ่นที� 3 มีนกัศกึษาเกือบ 100 คนที�เข้าร่วมอบรมในหลกัสตูร 
ทรัพยากรมนษุย์ที�จบการศกึษาจากหลกัสตูรนี .จะออกมาเป็นบคุคลากรสําคญัเข้าสู่
กระบวนการพฒันาเมืองอยา่งเป็นระบบ ออกไปสร้างกลุ่มวิจยัตา่งๆที�เกี�ยวข้องกบัปัญหาการพฒันา
เมืองในมิตติา่งๆ เข้าไปเป็นคณะกรรมการพิจารณายทุธศาสตร์พฒันาเมืองและอื�นๆ ประเทศญี�ปุ่ น
ทมุเทอยา่งเตม็ที�ในการพฒันาคนเพื�อการพฒันาเมืองอยา่งแท้จริง (Susumu Kurasawa and other 
2004 P. 62) และนี�ก็คงเป็นอีกหนึ�งปัจจยัหลกัที�ทําให้ชมุชนในประเทศญี�ปุ่ นเกิดความเข้มแขง็
สามารถพฒันาชมุชนท้องถิ�นสูค่วามมั�งคั�งและมั�นคงด้วยความร่วมมือของผู้คนในท้องถิ�นอยา่งที�เห็น
ในปัจจบุนั จนกลายเป็นต้นแบบของการพฒันาท้องถิ�นที�ทกุประเทศให้ความสนใจ 
 
4.บทสรุป 
                                   การพฒันาเพื�อความเจริญก้าวหน้าและสร้างชมุชนเข้มแข็งในท้องถิ�นรวมทั .ง
พฒันาสูก่ารปกครองท้องถิ�นที�เป็นเลิศจําเป็นต้องมีบทเรียนจากประเทศที�พฒันาแล้ว ประเทศหนึ�งที�
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ได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวางจากทั�วโลกว่ามีรูปแบบการบริหารจดัการท้องถิ�นที�ได้รับความสําเร็จ
อยา่งมากประเทศหนึ�งคือประเทศญี�ปุ่ น โดยมิตด้ิานโครงสร้างการบริหารราชการแผน่ดนิของ
ประเทศญี�ปุ่ นที�เกิดจากรัฐธรรมนญูฉบบั ค.ศ.1947 จะแตกตา่งจากประเทศไทย กลา่วคือประเทศ
ญี�ปุ่ นแบง่โครงสร้างออกเป็น 2 สว่นในขณะที�ประเทศไทยแบง่เป็น 3 สว่น และมิติด้านการบริหาร
ราชการ ประเทศญี�ปุ่ นมีการบริหารราชการส่วนกลางที�ไม่มีอํานาจปกครองหรือสั�งการบริหารราชการ
สว่นท้องถิ�นได้เลย แตม่ิตทีิ�สอดคล้องกบัประเทศไทยคือมิติด้านนโยบายที�ให้ความสําคญักบัการ
กระจายอํานาจสูท้่องถิ�นเชน่เดียวกนั แตรู่ปแบบการปกครองท้องถิ�นที�สร้างความเจริญก้าวหน้าของ
ท้องถิ�นที�สําเร็จในประเทศหนึ�งอาจจะไมส่ามารถเลียนแบบจนได้รับความสําเร็จได้ในอีกประเทศหนึ�ง 
สาเหตเุนื�องจากสงัคมมีพื .นฐานและข้อจํากดัทางวฒันธรรมและสภาพแวดล้อมที�แตกตา่งกนั ซึ�งอาจ
กลา่ว 
ได้อีกนยัหนึ�งวา่ ความสําเร็จของการพฒันานั .นเกิดขึ .นจากปัจจยัของมิตด้ิานอื�นๆที�มิใชม่ิตด้ิาน
โครงสร้าง ด้านการยริหารหรือด้านนโยบายเทา่นั .น เชน่มิตด้ิานวฒันธรรม ฉะนั .นในการศกึษา
บทเรียนชมุชนเข้มแขง็ของประเทศญี�ปุ่ นจงึควรศกึษาถึงมิตด้ิานวฒันธรรมของชาวญี�ปุ่ นประกอบ
ควบคูไ่ปด้วย ซึ�งลกัษณะจําเพาะของชาวญี�ปุ่ นที�มีลกัษณะคือ การให้ความสําคญักบัความสมัพนัธ์
ตา่งระดบั เชน่รุ่นพี�กบัรุ่นน้อง การเคารพตอ่ความคิดและความรู้สกึของฝ่ายตรงข้ามเสมอ การเคารพ
และรักษาธรรมชาตโิดยสร้างสมดลุระหวา่งมนษุย์กบัธรรมชาต ิลกัษณะจําเพาะของชาวญี�ปุ่ นเหล่านี .
มาจากวฒันธรรมที�สืบทอดมาตั .งแตอ่ดีตสง่เป็นมรดกสู่คนรุ่นหลงั สร้างเป็นชมุชนเข้มแข็งของชาว
ญี�ปุ่ นในปัจจบุนั  

องค์ประกอบอนัจําเป็นของชมุชนเข้มแข็งของปะเทศญี�ปุ่ นในมิติด้านวฒันธรรมประกอบ
ไปด้วยมิตด้ิานวฒันธรรมที�สร้างแนวคิดหรือจิตใจที�มุง่มั�น (mind-sets of mentalities) มิตวิฒันธรรม
ที�สร้างความสมัพนัธ์เชิงสาธารณะ (public relationship) มิตทิางวฒันธรรมที�สร้างโครงสร้างพื .นฐาน
สาธารณะ(civic infrastructure) มิตด้ิานวฒันธรรมที�สรางวิถีแหง่การปฏิบตั ิ (practices) และมิติ
ด้านวฒันธรรมที�สร้างกระบวนการเรียนรู้ (civic learning) โดย แนวคิดหรือจิตใจที�มุง่มั�นในประเทศ
ญี�ปุ่ นเกิดขึ .นจากการมีสงัคมอยูร่่วมเป็นกลุม่ สร้างให้เกิดจิตสํานกึสาธารณะรวมตวัเป็นกลุม่ที�ชาว
ญี�ปุ่ นเรียกอย่างเป็นทางการ ”Shudan Ishiki (จิตสํานกึความเป็นกลุม่)”  ความสมัพนัธ์เชิงสาธารณะ
ในประเทศญี�ปุ่ นเกิดขึ .นจากชาวญี�ปุ่ นมีลกัษณะเฉพาะตวัในเรื�องแนวคิด “คนภายใน (Naka) กบั คน
ภายนอก (Soto)” โครงสร้างพื .นฐานสาธารณะในประเทศญี�ปุ่ นเกิดขึ .นจากโครงสร้างพื .นฐานของการ
ดํารงชีวิตที�มาจากพื .นฐานทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างลทัธิขงจื .อที�นํามาใช้สร้างจิตสํานกึให้แก่ชาว
ญี�ปุ่ น วิถีแหง่การปฏิบตัใินประเทศญี�ปุ่ นเกิดขึ .นจากวิถี บชูิโด (วิถีแหง่นกัรบ)ในสงัคมนกัรบซามไูร
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ของญี�ปุ่ นโบราณสง่ตอ่เป็นมรดกสู่คนรุ่นหลงั และกระบวนการเรียนรู้ในประเทศญี�ปุ่ นเกิดขึ .นจากการ
จดักระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ ประกอบกบัชาวญี�ปุ่ นเป็นกลุม่ชนที�สนใจและรักในการอา่นอยู่
ตลอดเวลา 

มิตด้ิานวฒันธรรมเหลา่นี .เป็นปัจจยัหลกัที�ทําให้ชมุชนในประเทศญี�ปุ่ นเกิดความเข้มแข็ง
สามารถพฒันาชมุชนท้องถิ�นสูค่วามมั�งคั�งและมั�นคงด้วยความร่วมมือของผู้คนในท้องถิ�น จน
กลายเป็นต้นแบบของการพฒันาท้องถิ�นที�ทกุประเทศให้ความสนใจ  
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