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การปกครองท้ องถิน : บทเรี ยนชุมชนเข้ มแข็งประเทศญีปุ่ น
1. บทนํา
การค้ นหาหลักและมิตใิ หม่ในอนาคตของการปกครองท้ องถิน
หรื อการบริหารจัดการ
ท้ องถินสมัยใหม่จําเป็ นต้ องมีบทเรี ยนจากประเทศทีพฒ
ั นาแล้ ว ประเทศหนึง ทีได้ รับการยอมรับอย่าง
กว้ างขวางจากทัว โลกว่ามีรูปแบบการบริ หารจัดการท้ องถินทีได้ รับความสําเร็จอย่างมากประเทศหนึง
คือประเทศญีปนุ่
ซึง ความสําเร็จนี .มิได้ เกิดจากการมีระบบและรูปแบบการปกครองท้ องถินทีดแี ละ
เหมาะสมกับท้ องถินนันๆเพี
. ยงอย่างเดียว แต่ความสําเร็จนี .เกิดขึ .นจากผู้คนในชุมชนนันๆครอบคลุ
.
ม
ทังทั
. งประชาชนและผู
.
้ นําท้ องถินเป็ นอีกหนึง ปั จจัยหลักทีสําคัญ
เดนนีส์ อี. บ็อปลิน กล่าวถึงความหมายของ “ชุมชน” ว่าเกียวข้ องกับ การรวมตัวกันของ
หน่วยสังคมและทีอยู่อาศัย ทีขึ .นอยู่กบั ขนาดของกลุม่ โดยใช้ คําเรี ยกทีแตกต่างกันออกไป เช่น
ละแวกบ้ าน หมู่บ้าน เมือง นคร และมหานคร(Dennies E. Poplin, 1979, p. 3) อาศัยอยูร่ ่วมกันใน
อาณาเขตบริเวณหนึง อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนันในการดํ
.
ารงชีวิต มีวตั ถุประสงค์อย่าง
ใดอย่างหนึง ร่วมกัน มีการเรี ยนรู้ร่วมกันและการถ่ายทอดภูมิปัญญา มีการสือสารติดต่อกัน มี
ความรู้สกึ เป็ นพวกเดียวกัน
รวมถึงมีการจัดการเพือให้ เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายทีชมุ ชนมี
ความต้ องการร่วมกัน ส่วน”ชุมชนเข้ มแข็ง”จะเป็ นชุมชนทีมีลกั ษณะเป็ นสังคมรวมตัวร่วมคิดร่วมทํา
มีเศรษฐกิจเข้ มแข็ง สามารถอนุรักษ์สิงแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบสวัสดิการชุมชนที
เข้ มแข็งไม่ทอดทอ้ งกัน มีความปลอดภัยในชีวิตและทัพย์สิน ปลอดภัยจากสารพิษ มีสนั ติภาพมี
ระบบพลังงานทางเลือกของชุมชนทีไม่รบกวนสิงแวดล้ อม
มีระบบการสือสารภายในชุมชนอย่าง
สมดุล มีระบบการศึกษาชุมชนเช่นศูนย์การเรี ยนรู้ ห้ องสมุดเพือชุมชน ศูนย์เด็กและอืนๆทีครบ
สมบูรณ์ (ประเวศ วะสี 2010 หน้ า5-7) ในกรณีของประเทศญีปนยั
ุ่ งรวมถึงการมีความรัก ความ
สามัคคี จงรักภักดีตอ่ ชุมชน ทุกคนใฝ่ เรี ยนรู้ มุง่ พัฒนาตนเองให้ มีพลังความคิด พลังสติปัญญา เพือ
การพึง พาตนเองได้ ในทุกด้ าน รู้จกั วางแผนจัดการทรัพยากร แก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ในชุมชนได้ ด้วย
ตนเอง มุง่ หวังประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของปั จเจกบุคคล มีเสถียรภาพและสันติสขุ
ลักษณะชุมชนเข้ มแข็งนี .เป็ นเรื องปกติในสังคมญีปนทุ
ุ่ กท้ องถิน
การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนอยูบ่ นพื .นฐานของกระบวนการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนในท้ องถิน มีการพัฒนาไปสูค่ วามเข้ มแข็งของชุมชนในมิตติ า่ ง ๆ เช่น มิตทิ างด้ านเศรษฐกิจ
เป็ นการผลิตและการบริ โภคในชุมชน มิตทิ างด้ านสังคมและองค์กรชุมชนเป็ นการจัดการและการ
บริหารองค์กรชุมชน มิตทิ างด้ านวัฒนธรรมการเรี ยนรู้เป็ นการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
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ท้ องถิน
มิตทิ างด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมเป็ นการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อมเป็ นต้ น ซึง ในการสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน อาจพัฒนาความเข้ มแข็งได้ เพียงบางมิติ
เนืองจากกระบวนการและเงือนไขทีนําไปสู่ความเข้ มแข็งในแต่ละมิตขิ องแต่ละชุมชนมีความแตกต่าง
กัน (กองศึกษาและเผยแพร่การพัฒนา 2544)
บทความนี .
ผู้เขียนได้ เรี ยบเรี ยงจากวรรณกรรมทีเกียวข้ องผนวกกับประสบการตรงของ
ผู้เขียน จึงมีบทความสอดแทรกตัวอย่างจากประสบการทีพบเจอโดยตรงในสังคมญีปนในจุ
ุ่
ดทีผ้ เู ขียน
เห็นจะสามารถเพิม ความเข้ าใจมากขึ .นในวัฒนธรรมญีปนที
ุ่ เป็ นส่วนสําคัญต่อการพัฒนาการ
ปกครองท้ องถินในประเทศญีปนุ่
2. รูปแบบการปกครองท้ องถินของประเทศญีปุ่ น
ประเทศญีปนประกอบด้
ุ่
วยเกาะน้ อยใหญ่หลายพันเกาะ มีเกาะใหญ่ 4 เกาะคือเกาะฮ
อกไกโด เกาะฮอนชู เกาะชิโกกุ และเกาะคิวชู ตังเรี
. ยงรายยาวขนานชายฝั งตะวันออกของทวีปเอเซีย
จากเกาะใต้ สดุ จนถึงเกาะเหนือสุดยาว 3,800 กิโลเมตร พื .นทีสว่ นใหญ่เป็ นภูเขา แต่ชาวญีปนนิ
ุ่ ยมตัง.
บ้ านเรื อนในบริเวณชายฝั งและทีราบภายในเกาะ ทําให้ เกิดชุมชนน้ อยใหญ่กระจายทัว ประเทศ มี
ขุนเขาเป็ นฉากกันทํ
. าให้ แต่ละท้ องถินมีลกั ษณะต้ องพึง ตนเอง มีสําเนียงภาษา ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเฉพาะตัว
โครงสร้ างการบริ หารราชการแผ่นดินของเทศญีปนแบ่
ุ่ งออกเป็ น 2 ส่วน คือ การบริ หาร
ราชการส่วนกลาง และการบริ หารราชการส่วนท้ องถิน (ไม่มีส่วนภูมิภาคเหมือนประเทศไทย) การ
บริ หารราชการในส่วนกลางใช้ รูปแบบรั ฐ สภา ที มี นายกรั ฐ มนตรี รับผิ ดชอบในการบริ หารสูง สุด
บริ หารงานผ่านกระทรวง มาจากเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่ในสภา การบริ หารราชการในส่วนท้ องถิน
ของญีปนุ่ แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ โดยมีผ้ วู า่ ราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรี เป็ นหัวหน้ าฝ่ ายบริ หาร
ราชการมาจากการเลื อ กตัง. จากประชาชนโดยตรง โครงสร้ างและรู ป แบบดัง กล่ า วนี เ. กิ ด จาก
รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ.1947 ทีร่างโดยคณะยึดครองจากประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงหลังสงครามโลก
ครัง. ที 2 เป็ นรัฐธรรมนูญฉบับแรกทีได้ ระบุหลักการ “ความเป็ นอิสระของท้ องถิน (Local Autonomy)”
โดยให้ ความสําคัญกับการกระจายอํานาจสู่ท้องถิน มีอิสระปกครองตนเองตามหลักการของระบอบ
ประชาธิปไตย (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 2546 หน้ า 189-191)
ลักษณะพิเศษของโครงสร้ างและรู ปแบบการบริ หาราชการแผ่นดินของประเทศญี ปนุ่
คือการบริหารราชการส่วนกลาง จะไม่มีอํานาจปกครองหรื อสัง การต่อการบริ หารราชการส่วนท้ องถิน
แต่อย่างใด (Hisae Nishoka 2004 P.3)
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แผนภาพที 1

โครงสร้ างการบริหารราชการของญีปนุ่

ทีมา: นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 2456 หน้ า 191
เมือดูถึงโครงสร้ างการปกครองส่วนท้ องถินของญีปนจะสามารถแบ่
ุ่
งออกได้ เป็ น 2
รูปแบบคือ รูปแบบทัว ไป และรูปแบบพิเศษ
ในส่วนของแบบทัว ไปแบ่งออกเป็ นเขตจังหวัด
ประกอบด้ วย โตะ โดะ ฟู เคน (ในภาษาอังกฤษจะเรี ยกว่า Prefecture โดยชือเรี ยกของเขตจังหวัด
แตกต่างกันเป็ น โตะ โดะ ฟู หรื อ เคน เนืองด้ วยเหตุผลทางประวัตศิ าสตร์ ) และเขตเทศบาลแบ่ง
ออกเป็ นชิ(city) โช(town) ซง(village) เขตจังหวัดอยู่ในระดับสูงกว่าเทศบาล และเขตจังหวัดอยูเ่ หนือ
เทศบาลแต่ไม่มีอํานาจปกครองเทศบาลแต่อย่างใด นอกจากนี .การปกครองท้ องถินรูปแบบพิเศษยัง
ถูกกําหนดขึ .นภายใต้ การปกครองส่วนท้ องถินรูปแบบทัว ไป เช่น Special ward Tokyo Metropolis
เป็ นต้ น (กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย JICA 2545 หน้ า 2-18 ถึง 2-20)
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ประเภทและจํานวนหน่วยปกครองท้ องถินของญีปนุ่
ประเภท
หน่ วยการปกครองท้ องถินรูปแบบทัวไป
จังหวัด (Prefectures)
- โทะ (To)
- โด (Do)
- ฟุ (Fu)
- เคง (Ken)
เทศบาล (Municipalities)
- เทศบาลนคร (Cities/Shi)
เทศบาลมหานคร (Designated Cities/Shitei Toshi)
เทศบาลนครศูนย์กลาง (Core Cities/Chukaku Shi)
เทศบาลนครทัว ไป (Ordinary Cities)
- เทศบาลเมือง (Towns/Cho or Machi)
- เทศบาลหมูบ่ ้ าน (Villages/Son or Mura)
หน่ วยการปกครองท้ องถินรูปแบบพิเศษ
เขตพิเศษ (Special Wards/Ku)
สหภาพองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน (Cooperatives of Local
Authorities/Jimu – kumiai)
- สหภาพธุรการทัว ไป (Partial Cooperative/Ichibu –
jimukumiai)
- สหภาพเขตกว้ าง (Wide Area Union/Koiki – rengo
- สหภาพธุรการรวม (Full Cooperative)
- สหภาพธุรการราชการ (Join – Office Cooperative)
เขตทรัพย์สิน (Property Wards)
องค์กรพัฒนาท้ องถิน (Local Development Corporations)
ทีมา: ดัดแปลงจากโครงการวิจยั ร่วมกันระหว่างไทยและญีปนเรื
ุ่  องการเสริมสร้ างสมรรถนะของ
องค์การปกครองท้ องถิน Thailand Japan Joint Research Project on Capacity Building of Thai
Local Authorities กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย JICA สิงหาคม 2545

ตารางที 1
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รูปแบบการปกครองท้ องถินข้ างต้ นสร้ างความเจริญก้ าวหน้ าของท้ องถินในประเทศญีปนุ่
ทําให้ ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศมองรูปแบบและพยายามในการดําเนินการเลียนแบบ เพือ
นํามาพัฒนาท้ องถินของประเทศของตน แต่เนืองจากสิงทีเคยทําสําเร็จในเขตหนึง อาจจะไม่สามารถ
เลียนแบบจนได้ รับความสําเร็จได้ ในอีกเขตหนึง แต่ละสังคมมีพื .นฐานและทีมารวมทังข้
. อจํากัดทาง
วัฒนธรรมและสภาพแวดล้ อมทีแตกต่างกัน ฉะนันในการศึ
.
กษาบทเรี ยนชุมชนเข้ มแข็งของประเทศ
ญีปนเพื
ุ่ อนํามาพัฒนาท้ องถินในประเทศไทย จึงควรศึกษาถึงวัฒนธรรมของชาวญีปนประกอบควบคู
ุ่
่
ไปด้ วย
3. ชุมชนเข้ มแข็งกับวัฒนธรรมญีปุ่ น
อิจิโร ซึรุโอกะกล่าวถึงลักษณะจําเพาะของชาวญีปนว่
ุ่ ามีอยู่ 3 ลักษณะคือ (Ichiro
Tsuruoka 2002 P.358-360)
1. เมือชาวญีปนมี
ุ่ โอกาสรวมตัวจะพยายามสร้ างความเข้ าใจซึง กันและกันตามพื .นฐานที
หลากหลายของตําแหน่งทางสังคมและอายุ มีการปฏิบตั ิตอ่ กันด้ วยความระมัดระวังถ่ายทอดออกมา
ด้ วยภาษาพูดทีแสดงถึงความเกรงใจและสุภาพ อิจิโร ซึรุโอกะกล่าวว่าซึง สิง เหล่าเกิดขึ .นเนืองจาก
ชาวญีปนให้
ุ่ ความสําคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่งในสังคมหรื ออายุทีสงู ตําต่างกัน
ตัวอย่างเช่น รุ่นน้ อง(Kohai) จะให้ ความเคารพต่อรุ่นพี (Sempai) โดยแสดงออกมาทังภาษาพู
.
ดและ
การปฏิบตั ิ
2. ชาวตะวันตกจะเน้ นยึดถือความเห็นส่วนตัวและความมัน ใจของตนเองเป็ นหลักแสดงความ
คิดเห็นและความนึกคิดของตนเองเป็ นหลักโดยไม่เคารพต่อความคิดเห็นของฝ่ ายตรงข้ าม แต่
สําหรับชาวญีปนจะเคารพความคิ
ุ่
ดและความรู้สกึ ของฝ่ ายตรงข้ ามและปฏิบตั หิ รื อพูดคุยโดยคํานึงถึง
ความรู้สกึ ของฝ่ ายตรงข้ ามเสมอ นอกจากนี .ชาวญีปนจะไม่
ุ่
แสดงความชัดเจนของคําพูด “ใช่” หรื อ
“ไม่ใช่” อีกด้ วย โดยชาวญีปนจะปฏิ
ุ่
บตั เิ ช่นนี .ในขณะทีหวังว่าฝ่ ายตรงข้ ามก็จะปฏิบตั เิ ช่นนี .ต่อตน
เช่นเดียวกัน ลักษณะพิเศษนี .เป็ นไปตามพื .นฐานของวัฒนธรรมทีถ่ายทอดมาตังแต่
. โบราณทีจะ
พยายามในการหลีกเลียงความขัดแย้ งเท่าทีทําได้ ในกรณีนี .ผู้เขียนประสบกับปั ญหาอย่างมากในช่วง
ทีเดินทางไปศึกษาทีประเทศญีปนในช่
ุ่
วงแรกๆจนบางครัง. ต้ องขอคํายืนยันจากฝ่ ายตรงข้ ามว่าเป็ น
Yes หรื อ No เพือขอคําตอบชัดเจนอีกครัง.
3. ชาวญีปนให้
ุ่ ความเคารพต่อการปรับสมดุลระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ แม้ แต่รูปแบบของ
สวนและสิง ก่อสร้ าง ซึง ชาวญีปนจะพยายามในการใช้
ุ่
ประโยชน์จากธรรมชาติตามสภาพเดิมที
เป็ นอยูโ่ ดยไม่ทําลาย ในกรณีนี .ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปทัว ทุกเกาะในประเทศญีปนด้
ุ่ วยโอกาส
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ต่างๆ และได้ เห็นถึงสภาพธรรมชาติในประเทศญีปนที
ุ่ ยงั คงได้ รับการรักษาไว้ ซงึ ความสวยงาม
ตลอดเวลา แม้ ดอกซากุระทีบานเพียงปี ละหนึง ครัง. ในช่วงฤดูใบไม้ ผลิเดือนเมษายน ของทุกปี ชาว
ญีปนจะไม่
ุ่
เด็ดดอกซากุระออกจากต้ นโดยเด็ดขาดเพือเก็บรักษาไว้ ชมจนกว่าดอกซากุระจะร่วงจาก
ต้ นซากุระเอง
ลักษณะจําเพาะของชาวญีปนข้
ุ่ างต้ นมาจากวัฒนธรรมทีสืบทอดมาตังแต่
. อดีตส่งเป็ น
มรดกสู่คนรุ่นหลัง สร้ างเป็ นชุมชนเข้ มแข็งของชาวญีปนในปั
ุ่
จจุบนั องค์ประกอบอันจําเป็ นของการมี
วิถีชีวิตของชุมชนทีเข้ มแข็งในแนวคิดของเดวิด แม็ททิวส์ ประกอบไปด้ วย (1)แนวคิดหรื อจิตใจที
มุง่ มัน (mind-sets of mentalities) (2) ความสัมพันธ์เชิงสาธารณะ (public relationship) (3)
โครงสร้ างพื .นฐานสาธารณะ(civic infrastructure) (4) วิถีแห่งการปฏิบตั ิ (practices)(5)
กระบวนการเรี ยนรู้ (civic learning) (David Mathews 1996) แนวคิดดังกล่าวสอดคล้ องกับวิถีชีวิต
ของชุมชนในท้ องถินประเทศญีปนุ่ ซึง ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงต่อไป
3.1 แนวคิดหรือจิตใจทีมุ่งมัน (mind-sets of mentalities)
เป็ นสิงทีกําหนดพฤติกรรม ความสัมพันธ์ทางสังคม และการกระทําในชุมชน ประชา
สังคมทีเข้ มแข็งของพลเมืองจําเป็ นต้ องตระหนักถึงความเชือมโยงของทุกภาคส่วนในสังคม
การ
ยอมรับความคิดเห็นอย่างกว้ างขวาง ตลอดจนแนวคิดทีวา่ ชาวบ้ านก็มีศกั ยภาพทีจะแก้ ปัญหาของ
ตนเองได้ และเมือมองถึงวิถีชีวิตสาธารณะทีเข้ มแข็งของชุมชนท้ องถินญีปนแล้
ุ่ ว ผู้เขียนพบว่า ชุมชน
ท้ องถินญีปนมี
ุ่ จิตใจมุง่ มัน ทีแรงกล้ ามาก ซึง เกิดขึ .นจากการมีสงั คมอยูร่ ่วมเป็ นกลุม่ สร้ างให้ เกิด
จิตสํานึกสาธารณะรวมเป็ นกลุม่ ทีชาวญีปนเรี
ุ่ ยกอย่างเป็ นทางการ ”Shudan Ishiki (จิตสํานึกความ
เป็ นกลุม่ )”
แนวคิดนี .เกิดขึ .นเนืองจากมนุษย์ไม่สามารถทีจะดํารงชีวิตได้ เพียงลําพัง แต่จะต้ องใช้
ชีวิตร่วมกับมนุษย์คนอืนๆในลักษณะและรูปแบบต่างๆ ซูซุมุ คุราซาวะเรี ยกสังคมทีมีลกั ษณะการ
ดํารงชีวิตร่วมกันของมนุษย์นี .ว่าเป็ น “สังคมเขตพื .นที (Chiiki Shakai)” (Susumu Kurasawa and
other 2004 P.9) จึงถือว่าเป็ นเรื องธรรมชาติทีชาวญีปนจะมี
ุ่
จิตสํานึกการรวมกลุ่ม ซึง ลักษณะ
ดังกล่าวของชาวญีปนในเรื
ุ่
 องจิตสํานึกการรวมกลุม่ นี .มีลกั ษณะเด่นคือ (1 ) เคารพซึง กันและกัน ( 2 )
เชือใจซึง กันและกัน ( 3 ) ให้ ความสําคัญกับความสัมพันธ์ทีมีตอ่ กัน (Gopal Bhargava 2001)
จิตสํานึกความเป็ นกลุม่ ของชาวญีปน(Japanese
ุ่
group Consciousness) หรื อShudan
Ishikiในภาษาญีปนุ่ สอดคล้ องกับมิตขิ องหลักการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการทีดีตามแนวคิด
ธรรมาภิบาล ในสังคมญีปนประชาชนมี
ุ่
จิตสํานึกการรวมกลุม่ และสร้ างความกลมกลืนภายในกลุม่ ได้
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มากกว่าการอยูแ่ บบปั จเจกบุคคล ชาวญีปนส่
ุ่ วนใหญ่จะพิจารณาว่าพลังทีสําคัญคือการยึดมัน ต่อ
คุณค่าของกลุม่ ทีพวกเขาร่วมอยู่ ความจงรักภักดีทีมีตอ่ กลุม่ สร้ างจิตสํานึกร่วมเป็ นหนึง เดียวกันใน
ด้ านต่างๆ สมาชิกในกลุม่ จะสร้ างความเคยชินของระเบียบในการปฎิบตั ทิ างสังคมของพวกเขาเอง
และจิตสํานึกกลุม่ กลายเป็ นรากฐานของสังคมญีปนุ่
คําจํากัดความของจิตสํานึกความเป็ นกลุม่ ใน
พจนานุกรมภาษาญีปนุ่ (Kokugo Jiten) แสดงให้ เห็นถึงจิตสํานึกทีมาจากสองส่วนคือ ( 1 ) เป็ น
จิตสํานึกกลุม่ ของชาวญีปนที
ุ่ เกิดขึ .นจากความต้ องการเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึง ของกลุม่ และ ( 2 )
จิตสํานึกกลุม่ ของชาวญีปนที
ุ่ ร้ ูสกึ ว่าตนเองมีจดุ เหมือนหรื อสอดคล้ องกับผู้คนในกลุม่ เสมือนเป็ นพวก
เดียวกัน (Gopal Bhargava 2001)
ซูซุมุ คูราซาวะกล่าวว่าสังคมเขตพื .นทีตามขนบธรรมเนียมประเพณีของญีปนุ่ ในกรณีของ
ชุมชนหมูบ่ ้ านของชาวญีปนที
ุ่ เกิดจากพื .นฐานของการใช้ ชีวิตแบบเกษตรกร ซึง มีอาชีพในการทํานา มี
ชีวิตทีอยูก่ บั นํ .าและภูเขาร่วมกัน สิงร่วมกันทีเห็นชัดสิงหนึงคือนํ .าทีใช้ ในการเกษตรและชีวิตประจําวัน
ซึง ไม่สามารถจะจัดเตรี ยมนํ .าทีเฉพาะครอบครัวตนเองได้ เนืองจากความจําเป็ นในการจัดเตรี ยมสิงที
ไม่สามารถขาดได้ ตอ่ อาชีพ
ผู้คนในชุมชนหมู่บ้านจึงมีความจําเป็ นต้ องร่วมกันจัดเตรี ยมนํ .าเพือ
ร่วมกันใช้ รักษาไว้ ซงึ แหล่งนํ .าร่วมกันไม่วา่ จะมาจากแม่นํ .าหรื อจัดเก็บเป็ นบ่อเก็บนํ .าก็ตาม และดูแล
เส้ นทางไหลของนํ .าร่วมกัน คงรักษาให้ มีนํ .าใช้ ตลอดปี ทําให้ สามารถเริมทํานาได้ เป็ นครัง. แรก
(Susumu Kurasawa and other 2004 P.10)
จากวิถีทางนี . เพือการแก้ ปัญหาร่วมกัน เกิดเป็ นประเพณีและวัฒนธรรมทีต้องทําสิง
ต่างๆร่วมกัน แม้ แต่สิงอืนทีไม่เกียวข้ องกับการเกษตรก็นําแนวคิดนี .มาใช้ ปฏิบตั ิ เช่นการสร้ าง
โครงสร้ างกลุม่ ทีเกียวข้ องกับการซ่อมสร้ างหลังคาบ้ านในหมูบ่ ้ าน ซึง เมือมีการซ่อมสร้ างหลังคา
สมาชิกจากบ้ านต่างๆ จะเข้ าร่วมซ่อมสร้ างหลังคาให้ กบั บ้ านหลังทีจําเป็ นต้ องซ่อมแซมเรี ยง
ตามลําดับเช่นปี นี .บ้ านหลัง A ปี หน้ าบ้ านหลัง B ตามลําดับไป ผู้เขียนได้ เห็นวิถีชีวิตลักษณะนี .ที
หมูบ่ ้ านชิรากาวะ ทีจงั หวัดงิฟุ ซึง เป็ นหมู่บ้านทียงั คงรักษาวิถีชีวิตเช่นนี .ไว้ อย่างมัน คงทังเรื
.  องการ
ซ่อมแซมหลังคาและการใช้ นํ .าเพือการเกษตร เป็ นวิถีชีวิตทีเกื .อกูลต่อกัน ช่วยเหลือกันตลอดเวลา
(ปั จจุบนั หมู่บ้านนี .เป็ นมรดกโลก)
ลักษณะข้ างต้ นเป็ นการร่วมกันจัดการและแก้ ไขปั ญหา
วิถีชีวิตชุมชนหมู่บ้านจะอยู่
ร่วมกันและเพิมสิงทีจําเป็ นในการจัดการกับและแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน ผู้คนในชุมชนหมูบ่ ้ านทีโยกย้ าย
ออกนอกเขตพื .นทีหมู่บ้านจึงมีน้อย ความสัมพันธ์ระหว่างบ้ านกับบ้ านเกิดความสนิทสนมกัน ไม่วา่
จะเป็ นด้ านสังคม ด้ านการใช้ ชีวิตประจําวัน หรื อด้ านสภาพแวดล้ อมทีเกียวข้ องก็ตาม วิถีชีวิตทีแสดง
ถึงการรวมกลุม่ ก็ยงั ได้ รับการรักษาไว้ อย่างเข้ มแข็ง เกิดเป็ นชุมชนเข้ มแข็งทีมีอยูใ่ นทุกหมูบ่ ้ านใน
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ประเทศญีปนุ่ (Susumu Kurasawa and other 2004 P11-12)
แนวคิดจิตสํานึกความเป็ นกลุม่ ของชาวญีปนสอดคล้
ุ่
องกับแนวคิดของแอดวินโอไลน์
ชาวเวอร์ (Edwin O. Raischauer 1977) เขาให้ ตวั อย่างกรณีการเข้ าทํางานในองค์การของชาวญีปนุ่
ว่าไม่ใช่เป็ นเพียงการทําสัญญาผูกพันกันเพือค่าจ้ างเท่านัน. แต่หมายถึงการเข้ าไปเป็ นส่วนเดียวกัน
กับหน่วยสังคมทีใหญ่ขึ .นกว่ากลุม่ ครอบครัว หรื ออีกนัยหนึง เป็ นการตอบสนองความต้ องการทีจะเป็ น
ส่วนหนึง ของสิงทียิงใหญ่และมีความสําคัญ มีความภูมิใจและมีความจงรักภักดีตอ่ องค์การ ทังฝ่. าย
บริหารและฝ่ ายแรงงานต่างได้ รับความภาคภูมิใจจากองค์กรของตนเอง องค์การภาคเอกชนต่างๆจะ
รวมตัวกันเป็ นหอการค้ า หรื อสหพันธ์องค์การเศรษฐกิจ(เคดันเรน) ทางแพทย์รวมตัวเป็ นกลุม่ วิชาชีพ
เกษตรกรรวมตัวเป็ นสหกรณ์การเกษตรในรูปแบบเดียวกัน แอดวินโอไลน์โอชาวเวอร์ เรี ยกชาวญีปนุ่
ว่าเป็ น “มนุษย์องค์การ(Organization man)” ทีสมบูรณ์
บางทีเราอาจจะรู้สกึ ว่าชาวญีปนมี
ุ่ สญ
ั ชาติญาณของการรวมกลุม่ แต่ความจริงแล้ ว
จิตสํานึกความเป็ นกลุม่ ของชาวญีปนถื
ุ่ อว่าเป็ นปรากฏการทีปฏิบตั โิ ดยทัว ไปในสังคมญีปนทุ
ุ่ กชุมชน
จิตสํานึกความเป็ นกลุม่ ของชาวญีปนเปรี
ุ่ ยบได้ กบั ฝูงปลาทีวา่ ยนํ .าตามกันอย่างเป็ นระเบียบใน
ทิศทางเดียวกัน เมือเจอกับก้ อนหินก็จะหลบไปพร้ อมๆกันอย่างเป็ นระเบียบ และเมือมีก้อนหินหล่น
ลงมาจากทีสงู ลงในนํ .าฝูงปลาจะชะงักหรื อแตกแถวออก แต่ในไม่ช้าก็จะกลับว่ายตามๆกันเป็ นแถว
อย่างมีระเบียบอีกครัง.
จิตสํานึกความเป็ นกลุม่ มีผลต่อแบบแผนความสัมพันธ์ของชาวญีปนในทุ
ุ่
กด้ าน เห็นได้
จากสุภาษิตโบราณของญีปนที
ุ่ กล่าวว่า”ตะปูทีโผล่ออกมาจะถูกตีกลับลงไป” (Deru Kugi wa
Utareru) หมายถึงชาวญีปนต้
ุ่ องเข้ าสู่การรวมกลุม่ ฉะนันตะปู
.
ทีโผล่ออกนอกกลุม่ ต้ องตีให้ กลับเข้ า
กลุม่ เสมอ ชาวญีปนจะยกย่
ุ่
องผู้ทีร่วมมือร่วมใจกันทํางานเป็ นกลุม่ ความมีเหตุผลและการเข้ าอก
เข้ าใจผู้อืน นอกจากนี .ยังมีความกลมกลืนเป็ นอันหนึง อันเดียวกัน เข้ าใจซึง กันและกัน สิงเหล่านี .
เกิดขึ .นโดยธรรมชาติ จากการปรึกษาหารื อของกลุม่ หรื อในรูปคณะกรรมการ มีความเห็นพ้ องต้ องกัน
กําหนดด้ วยมติเอกฉันท์กลายเป็ นเป้าหมายร่วมกัน จิตสํานึกความเป็ นกลุม่ เกิดขึ .นจากส่วนลึกๆใน
จิตใจชาวญีปนที
ุ่ ปลูกฝั งมาตังแต่
. วยั เด็ก ผู้เขียนเคยสอบถามเพือนชาวญีปนเกี
ุ่ ยวเรื องนี . ได้ คําตอบว่า
การอยูเ่ ป็ นกลุม่ ของพวกเขาเกิดจากการสอนมาตังแต่
. วยั เด็กในโรงเรี ยนระดับประถม โดยมีกิจกรรม
มากมายในวิชาเรี ยนทีต้องร่วมทําเป็ นทีมตังแต่
. กลุม่ เล็กจนถึงกลุม่ ใหญ่
ทุกคนให้ ความร่วมมือ
เหมือนเป็ นหน้ าทีโดยไม่มีการปฏิเสธการเข้ าร่วม เขาเพิมเติมว่าเสมือนกับเด็กทียงั เป็ นไม้ ออ่ นทีดดั ได้
ง่ายกว่าไม้ แก่ กิจกรรมกลุม่ มีมากจนสร้ างเป็ นจิตสํานึกของการมีสว่ นร่วม มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ
ซึง กันและกัน เป็ นทีมเวิร์คทางสังคมทีสมบูรณ์แบบ ส่งผลถึงการทํางานเป็ นทีมเวิร์คทีดีในธุรกิจและ
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อุตสาหกรรมของญีปนเมื
ุ่ อพวกเขาเติบโตขึ .นมา
สามารถผลิตสินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพป้อนสู่ตลาดโลก
สร้ างพลังทางเศรษฐกิจให้ แก่ประเทศชาติ และในชุมชนท้ องถินก็เช่นเดียวกัน ประชาชนมีจิตสํานึก
การรวมกลุม่
ดําเนินกิจกรรมแบบมีสว่ นร่วม เป็ นทีมเวิร์คเพืองานส่วนรวมหรื อมีจิตสาธารณะ
สามารถพัฒนาสังคมท้ องถิน ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ กลายเป็ นชุมชนเข้ มแข็งในทีสดุ
แต่ในบางกรณี จิตสํานึกความเป็ นกลุม่ ก็มีมมุ ลบเช่นเดียวกัน เนืองจากเพือให้ กลุม่
สามารถดําเนินการไปได้ เป็ นอย่างดีโดยปราศจากปั ญหาต่างๆ ชาวญีปนในชุ
ุ่
มชนจะพยายาม
หลีกเลียงการเผชิญหน้ ากันโดยตรงระหว่างผู้มีความเห็นไม่ตรงกัน ความเห็นทีไม่ตรงกันจะไม่นํามา
วิจารณ์กนั แต่จะระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นโดยมองว่าคนอืนๆมีท่าทีตอบสนองต่อ
ความเห็นนันอย่
. างไร การเสนอความคิดเห็นมักเสนอกันโดยอ้ อม พูดเป็ นนัยๆ โดยชาวญีปนจะเข้
ุ่
าใจ
ความหมายจากความรู้สึกซึง กันและกันเอง หลีกเลียงความขัดแย้ งก่อนทีจะบานปลาย ผู้เขียนได้ เห็น
ลักษณะพิเศษนี .บ่อยครัง. ในทีประชุม เมือพนักงาน 2 ฝ่ ายเกิดข้ อโต้ แย่งกัน ในเรื องงาน ผู้บริหารชาว
ญีปนเข้
ุ่ าไกล่เกลีย แต่ด้วยอุปนิสยั ดังกล่าวทีพดู สรุปโดยอ้ อมแบบเป็ นนัย ทําให้ ผลไกล่เกลียยิง
เลวร้ ายลงได้ เช่นกัน จนบางครัง. ผู้เขียนต้ องขอเปลียนสถานะในทีประชุมจากหน้ าทีของทีปรึกษามา
เป็ นผู้สรุปผลการไกล่เกลียทีชดั เจน ฟั นธง แบบไทยๆ
ชาวญีปนเรี
ุ่ ยกลักษณะพิเศษนี .ว่า “ศิลปะการควบคุมภายใน”(Haragei) เป็ นการเรี ยก
การตอบโต้ กนั ทางความรู้สึกนึกคิดโดยไม่ใช้ คําพูด ชาวญีปนไม่
ุ่ ไว้ วางใจคําพูด เนืองจากเห็นว่า
คําพูดบอกได้ แต่สิงผิวเผินเท่านัน. ไม่สามารถบอกถึงความรู้สกึ ภายในซึง กันและกันได้ เท่ากับท่าทาง
หรื อวิธีอืนทีไม่ใช่คําพูด ดังนันชาวญี
.
ปนจึ
ุ่ งเชือว่าการพูดไม่มีความจําเป็ น แม้ จะเงียบนิงสามารถสือ
ความหมายของการสือสารได้ และในทางตรงกันข้ ามหากพูดโดยระมัดระวังหรื อพูดแบบ
ตรงไปตรงมาตามทีตนคิด อาจทําให้ กระทบกระเทือนจิตใจของฝ่ ายตรงข้ ามหรื อผู้อืน เป็ นการทําลาย
บรรยากาศทีดีของกลุม่ หรื อทําลายความสัมพันธ์ทีกลมกลืน มีคําพังเพยมากมายในภาษาญีปนที
ุ่ 
แสดงให้ เห็นลักษณะพิเศษนี .ของชาวญีปนุ่ เช่น”ปากสามารถนําไปสู่ความเลวร้ ายได้ (Kuchi wa
wazawai no moto)” “ความเงียบคือดอกไม้ ทีมีคณ
ุ ค่า (Iwana ga hana)” หรื อ “สือสารจากใจถึงใจ
(Ishin-Denshin)” ซึง มีความหมายทีแสดงถึงอุปนิสยั โดยทัว ของชาวญีปนุ่ (Roger J. Davies and
Osamu Ikeno 2002 หน้ า 195) แต่ในมุมลบ กรณีการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ ชาวต่างชาติอาจ
มองชาวญีปนว่
ุ่ าพูดจาอ้ อมค้ อมเหมือนมีอะไรซ่อนเร้ น หรื อหลอกลวงได้ เช่นกันหากไม่เข้ าใจ
วัฒนธรรมของชาวญีปนดี
ุ่ พอ
ทังนี
. . จะด้ วยเหตุใดก็ตาม ชาวญีปนให้
ุ่ ความสําคัญกับการอยูเ่ ป็ นกลุม่ มากกว่าปั จเจก
บุคคล จนชาวญีปนสามารถใช้
ุ่
ชีวิตอยูร่ วมเป็ นหมูเ่ หมือนฝูงปลาทีวา่ ยตามกัน อันเป็ นผลให้ ชมุ ชน
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เกิดความสามัคคีทําให้ การปกครองท้ องถินในประเทศญีปนได้
ุ่ รับความสําเร็จอย่างทีเห็นกันใน
ปั จจุบนั
3.2 ความสัมพันธ์ เชิงสาธารณะ (public relationship)
เป็ นความสัมพันธ์ของผู้คนทีหลากหลายบนฐานแห่งความร่วมมือซึง ไม่จํากัดเฉพาะคนคุ้น
หน้ า หรื อมีความสนใจเหมือนกันเท่านัน. และเมือมองถึงวิถีชีวิตสาธารณะทีเข้ มแข็งของชุมชนท้ องถิน
ญีปนแล้
ุ่ ว ผู้เขียนพบว่า ชุมชนท้ องถินญีปนมี
ุ่ ความสัมพันธ์เชิงสาธารณะทีเข้ มแข็งมาก ซึง เกิดขึ .น
จากชาวญีปนมี
ุ่ ลกั ษณะเฉพาะตัวในเรื องแนวคิด “คนภายใน (Naka) กับ คนภายนอก (Soto)”ทีจะ
ขอกล่าวต่อไปนี .
ในกรณีมิติด้านภูมิศาสตร์ อาจกล่าวได้ วา่ ความเป็ นเกาะและการอยู่โดดเดียวของประเทศ
ญีปนทํ
ุ่ าให้ เกิดการรวมตัวเหนียวแน่นกลายเป็ นประเทศทีมีวฒ
ั นธรรมแบบเดียวกัน แสดงออกใน
กรอบเดียวกันของกลุม่ เกิดการช่วยเหลือซึง กันและกันตังแต่
. ภายในครอบครัว ภายในชุมชน และ
ภายในหมูบ่ ้ านเพือป้องกันอันตรายจากภายนอกชุมชนของตนเอง จนในทีสดุ เกิดการแบ่งออกเป็ น
“คนภายในกลุม่ ”(ชาวญีปนจะเรี
ุ่
ยกว่าคนภายในกลุม่ ว่า uchi)และ “คนภายนอกกลุม่ ”(ชาวญีปนจะ
ุ่
เรี ยกคนภายนอกกลุม่ ว่า soto)ขึ .นในสังคมญีปนุ่
คนภายในกลุม่ (uchi) ในความหมายของชาวญีปนคื
ุ่ อคนทีอยูภ่ ายในครอบครัวเดียวกัน
หรื ออยูใ่ นชุมชนหรื อหมูบ่ ้ านเดียวกัน อยูใ่ นองค์การเดียวกัน หรื ออยูใ่ นประเทศเดียวกัน สําหรับคน
ภายนอกกลุม่ (soto) จะให้ ความหมายคนทีอยูน่ อกชุมชนของตน แนวคิดนี .ชาวญีปนระดั
ุ่
บผู้ใหญ่ใน
กลุม่ ระดับต่างๆจะพยายามสอนทุกคนในกลุม่ เพือต้ องการแยกคนในกลุม่ ออกจากคนนอกกลุม่ ให้
ชัดเจน และสอนให้ รูจกั การเกรงใจต่อคนภายนอกกลุม่ โรเจอร์ เจ เดวีส์ และโอซามุ อิเคดะกล่าวว่า
การพัฒนาของการสือสารโดยไม่ใช้ คําพูดเป็ นความแตกต่างทีโดดเด่นในสังคมญีปนระหว่
ุ่
างคน
ภายในกลุม่ (uchi)กับคนภายนอกกลุม่ (soto) (Roger J. Davies and Osamu Ikeno 2002 หน้ า
195) สอดคล้ องกับแนวคิดของ โยโกะ ฮาเซงาวะ กล่าวว่าคนภายในกลุม่ (uchi) กับ คนภายนอก
กลุม่ (soto) สะท้ อนออกทางภาษาพูดในสังคมญีปนุ่ กล่าวคือเมือชาวญีปนคุ
ุ่ ยกับคนภายนอกกลุม่
จะใช้ ภาษารูปแบบสุภาพด้ วยความเกรงใจ ไม่กล้ าพูดตรงๆในสิงทีอาจทําให้ ฝ่ายตรงข้ าม
กระทบกระเทือนใจ ผู้รับฟั งจะสามารถเข้ าใจได้ ทนั ทีจากรูปแบบภาษาญีปนที
ุ่ ใช้ (Yoko Hasenaga
2010) ตัวอย่างหนึง ของความเกรงใจต่อคนภายนอกของชาวญีปนุ่ ผู้เขียนพบว่าชาวญีปนจะโค้
ุ่
ง
ขอบคุณซึง กันและกัน กลับไปมา เมือฝ่ ายหนึง โค้ งขอบคุณ อีกฝ่ ายหนึง จะโค้ งตอบ และการโค้ งนี .ไม่มี
ทีสิ .นสุด หากคนใดคนหนึง ไม่หยุดก่อนอีกคนหนึง แสดงให้ เห็นถึงลักษณะของการเกรงอกเกรงใจทีมี
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ต่อฝ่ ายตรงข้ ามทีถือว่าเป็ นคนภายนอกกลุม่
ญีปนเป็
ุ่ นสังคมทีมีการปฏิบตั กิ นั ด้ วยความเกรงใจ ดังนันชาวญี
.
ปนจึ
ุ่ งมีการใช้ คําพูดอย่าง
เหมาะสมโดยคําพูดทีใช้ กบั คนภายในจะเป็ นคําพูดทีออกมาจากใจจริง (Honne) แต่คําพูดทีใช้ กบั
คนภายนอกจะเป็ นคําพูดใช้ เพือแสดงต่อหน้ าด้ วยความเกรงใจ (Tatemae) จะเห็นว่าคนภายในกลุม่
จะได้ รับการปฏิบตั จิ ากคนในกลุม่ เดียวกันด้ วยความจริงใจต่อกัน ในขณะทีการปฏิบตั ิตอ่ บุคคล
ภายนอกมีความเกรงใจ เป็ นรูปแบบพิเศษของความสัมพันธ์เชิงสาธารณะทีนําสูช่ มุ ชนเข้ มแข็งของ
ท้ องถินญีปนุ่
3.3

โครงสร้ างพืนK ฐานสาธารณะ(civic infrastructure)
การเปิ ดและค้ นหาพื .นทีสาธารณะ ทังที
. เป็ นพื .นทีเชิงกายภาพและพื .นทีทางสังคม
(public sphere) ทีให้ ผ้ คู นมีโอกาสพบปะแลกเปลียนเรี ยนรู้ร่วมกัน ถือเป็ นเรื องของการจัดหา
โครงสร้ างพื .นฐานทีสําคัญ ทังนี
. . หมายรวมถึง เครื อข่ายทีเชือมความสัมพันธ์ของปั จเจกบุคคล กลุม่
องค์กร สถาบันทีหลากหลายของสังคมเข้ าด้ วยกัน และรวมถึงการเปิ ดพื .นทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู้
ในสังคมอีกด้ วย และเมือมองถึงวิถีชีวิตสาธารณะทีเข้ มแข็งของชุมชนท้ องถินญีปนแล้
ุ่ ว ผู้เขียนพบว่า
ชุมชนท้ องถินญีปนมี
ุ่ โครงสร้ างพื .นฐานสาธารณะทีเข้ มแข็งมาก ซึง เกิดขึ .นจากโครงสร้ างพื .นฐานของ
การดํารงชีวิตทีมาจากพื .นฐานของศาสนา โดยเฉพาะลัทธิขงจื .อทีนํามาใช้ สร้ างจิตสํานึกให้ แก่ชาว
ญีปนุ่
ประเทศญีปนใช้
ุ่ ศาสนากําหนดโลกทัศน์และวางกรอบความคิดในสังคมญีปนุ่ ศาสนาที
เผยแพร่ในประเทศญีปนจึ
ุ่ งเป็ นกลไกในการควบคุมสังคมเพือสร้ างความเป็ นนํ .าหนึง ใจเดียวกัน โดย
ศาสนาชินโตเน้ นพิธีกรรมทีเกียวกับความอุดมสมบูรณ์ ความบริสทุ ธิ การเจริญเติบโต และส่งผ่านแต่
ละช่วงชีวิต ส่วนพุทธศาสนาจะดูแลเรื องความเจ็บป่ วย ความตายและการศึกษา ทําให้ ครบวงจรชีวิต
อิทธิพลของจริยธรรมขงจื .อทําให้ เกิดความกลมเกลียว และศาสนาคริสต์ชว่ ยในการหาช่องว่างใน
สังคม
ลัทธิขงจื .อตรงกับอุดมการณ์ทางวัฒนธรรมทีมีอยูใ่ นใจชาวญีปนุ่ รัฐบาลญีปนใช้
ุ่ หลัก
จริยธรรมของขงจื .อในการจัดระเบียบทางสังคมและการเมืองของประเทศในสมัยโชกุนโทกุงะวะอัน
เป็ นช่วงทีจริยธรรมขงจื .อแพร่หลายในประเทศญีปนุ่ โดยญีปนจะเน้
ุ่
นค่านิยมของหน้ าที ความภักดี
และความสําเร็จ ลัทธิขงจื .อไม่มีแนวคิดเกียวกับเทพ ไม่มีพระ มีพิธีกรรมทางศาสนาน้ อย มีแต่แนว
ปฏิบตั ิ คือ คิดถูก มีชีวิตถูก ชีวิตจะดีหรื อชัว ขึ .นอยูก่ บั ความภักดีตอ่ ผู้ปกครอง ความกตัญูตอ่ พ่อแม่
ลัทธิขงจื .อเป็ นลัทธิทีเน้ นความสุขของการอยูร่ ่วมกันของครอบครัวและของสังคม ขงจื .อให้ ทกุ คนรัก
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พ่อแม่มากกว่าคนอืน มีความตายก็มีการเกิด ดังนันเมื
. อปั จเจกบุคคลตายลูกหลานจะอยูต่ อ่ ไป ลัทธิ
ขงจื .อเน้ นความต่อเนืองของชีวิตครอบครัวและความกตัญู
มองคนในฐานะเป็ นสมาชิกของ
ครอบครัวมากกว่าปั จเจกบุคคล ครอบครัววางข้ อจํากัดต่างๆสําหรับสมาชิกครอบครัวกล่าวคือลัทธิ
ขงจื .อจะให้ ความสําคัญต่อความต่อเนืองของชีวิตโดยผ่านครอบครัว รู้ถึงสกุลของตน รู้ต้นตอของ
บรรพบุรุษเป็ นเรื องสําคัญ ชาวญีปนมองว่
ุ่
าผู้เสียชีวิตทีทําคุณประโยชน์ให้ แก่ประเทศจะกลายเป็ น
เทพ (Kami) ยกตัวอย่างทีเห็นได้ ชดั เจนในความเชือนี .คือกรณีของศาลเจ้ ายะซุกนุ ิ (Yasukuni
Shrine) ศาลเจ้ าทีสร้ างอุทิศให้ แก่ผ้ เู สียชีวิตในสงคราม ซึง เกิดเป็ นข้ อขัดแย้ งขึ .นกับจีนทีเห็นว่า
ผู้เสียชีวิตทีศาลเจ้ ายะซุกนุ ิเป็ นอาชญากรสงครามทําลายประเทศจีน ควรได้ รับการลงโทษ ไม่ใช่เทพ
อย่างทีชาวญีปนมอง
ุ่
“ขงจื .อ” เป็ นชาวเมืองชานตงในปั จจุบนั ผู้ให้ กําเนิดลัทธิขงจื .อในช่วงก่อนคริสต์ศกั ราช
551-497 หลักธรรมสําคัญของขงจื .อเน้ นในเรื องของมนุษนิยมหรื อมนุษยธรรม ส่งเสริ มการแสวงหา
ใฝ่ รู้ ยกย่องความกตัญูกตเวทีตอ่ บรรพชนและผู้มีพระคุณ สนับสนุนการใช้ คนดีมีศีลธรรม ให้
ความสําคัญจต่อจารี ตประเพณี วัฒนธรรม มีหลักปรัชญาเน้ นศีลธรรมและจริ ยธรรมเพือใช้ เกียวกับ
ทางโลกทางสังคม
โดยชาวญีปนรั
ุ่ บลัทธิขงจื .อมาเสริ มสร้ างและสนับสนุนระบบการปกครองเรื อง
ชาตินิยม ความรักชาติ และหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของประเทศญีปนุ่ (กําจร สุนพงษ์ศรี 2551
หน้ า 14) โดยลัทธิขงจื .อเป็ นทังศาสนาและคุ
.
ณธรรม หลังจากเข้ าไปในญีปนความเป็
ุ่
นศาสนาเจือจาง
ลง เนืองจากพุทธศาสนามีส่วนทําให้ ลทั ธิขงจื .อมีความสําคัญน้ อยลง แต่ในภายหลัง โชกุนได้ นําหลัก
จริยธรรมของขงจื .อใช้ ในการจัดระเบียบทางสังคมและการเมืองเพือสร้ างความเป็ นปึ กแผ่นของ
ประเทศ โดยใช้ การศึกษาเป็ นสือเพือเสริมสร้ างค่านิยมเหล่านี .ให้ คงอยู่ตอ่ ไป กลายเป็ นพื .นฐานของ
พฤติกรรมทีถกู ต้ องตามหลักจริยธรรมในสังคมญีปนต่
ุ่ อมาในปั จจุบนั
3.4 วิถีแห่ งการปฏิบัติ (practices)
mind-sets ของชุมชนจะเป็ นตัวกําหนดวิธีปฏิบตั ิทีจะช่วยเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชน เช่น หากชุมชนเชือว่าพวกเขาสามารถทีจะแก้ ปัญหาของตนเองได้ โดยไม่ต้องรอรับความ
ช่วยเหลือจากภายนอก พวกเขาก็จะช่วยกันในการแก้ ไขปั ญหาของตนเอง กระบวนการดังกล่าวมี
หลายขันตอน
.
ตังแต่
. การกําหนดปั ญหาและขอบเขต การพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบด้ านและพินิจ
พิเคราะห์ (deliberation) การตัดสินใจ การลงมือปฏิบตั ิ การประเมินผลประชาสังคมทีเข้ มแข็งและ
ความเป็ นผู้นํา (leadership) จึงหมายถึง ความสามารถในการจัดการหรื อกระตุ้นเพือเสริม
กระบวนการเหล่านี .ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม และเมือมองถึงวิถีชีวิตสาธารณะทีเข้ มแข็งของชุมชน
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ท้ องถินญีปนแล้
ุ่ ว ผู้เขียนพบว่า ชุมชนท้ องถินญีปนมี
ุ่ วิถีแห่งการปฏิบตั ทิ ีเข้ มแข็งมาก ซึง เกิดขึ .นจาก
วิถี บูชิโด (วิถีแห่งนักรบ)ในสังคมนักรบซามูไรของญีปนโบราณ
ุ่
ส่งต่อเป็ นมรดกสูค่ นรุ่นหลัง
วิถีบชู ิโด(วิถีแห่งนักรบ) ซึง เริ มมาตังแต่
. สมัยคามกุระ และกลายเป็ นระบบจริยธรรมของ
ชนชันนั
. กรบทีได้ รับความสําเร็จอย่างสูงโดยมีหลักฐานสนับสนุนจากแนวคิดปรัชญาของศาสนา
วิถีแห่งนักรบหรื อบูชิโดให้ ความสําคัญกับ ความจงรักภักดี เสียสละตนเอง ความยุตธิ รรม มี
หิริโอตตัปปะ มารยาททีดี ความบริสทุ ธิ ความพอประมาณ ความประหยัด วิญญาณการต่อสู้ รัก
เกียรติ รักพวกพ้ อง (Ichiro Tsuruoka 2002 P.360)
เสฐี ยร พันธรังษี กล่าวถึง บูชิโด ว่ามีความหมายตามตัวอักษรว่า “ยุทธจริยา” หรื อ เรี ยกอีก
อย่างว่ามรรคาของนักรบ (The way of the knight) เป็ นวินยั และธรรมจรรยาของนักรบญีปนุ่ (เสฐี ยร
พันธรังษี 2535. หน้ า 18.) บูชิโด ไม่ได้ เป็ นตําราทีเขียนกันขึ .นไว้ เป็ นลายลักษณ์หลักฐานแต่เป็ น
ธรรมจรรยาของนักรบโบราณ คือ ซามูไร ทีสงั สอนและปฏิบตั สิ ืบต่อกันมาตังแต่
. ญีปนปกครองด้
ุ่
วย
ระบอบศักดินาสวามิภกั ดิค รองนคร (Feudalism) ระหว่าง พ.ศ. 1643-1843 กลายเป็ นลัทธิประจํา
ชาติของประเทศญีปนในที
ุ่
สดุ
เมือดูความหมายตามหลักภาษาญีปนุ่ คําว่า “Bushido 武士道” แปลว่า วิถีทางของ
นักรบ (Bushido : Bushi 武士= นักรบ Do 道 = วิถีทาง) เป็ นหลักจริยธรรมทีนกั รบต้ องปฏิบตั ิ
หลักบูชิโดนี .สืบทอดกันมาโดยประเทศญีปนในสมั
ุ่
ยนันแบ่
. งออกเป็ นแคว้ นอิสระมีเจ้ าผู้ครองแคว้ น
(Daimyo) เป็ นผู้ปกครองในแบบรัฐบาลทหาร โดยมีซามูไร (Samurai) เป็ นบริวาร ความมัน คงของ
เจ้ าผู้ครองแคว้ น (Daimyo) ต้ องอาศัยความจงรักภักดีของซามูไร จึงสร้ างหลักจริยธรรมบูชิโดนี .
สําหรับนักรบขึ .น เป็ นหลักการและแนวปฏิบตั ขิ องซามูไร ทียดึ หลักความจงรักภักดี เสียสละตนเอง
ความยุตธิ รรม มีหิริโอตตัปปะ มารยาททีดี ความบริสทุ ธิ ความพอประมาณ ความประหยัด
วิญญาณการต่อสู้ รักเกียรติ รักพวกพ้ องเป็ นแนวในการปฏิบตั ติ น
บูชิโด มีจดุ กําเนิดจากการผสมผสานความเชือทางพุทธศาสนานิกายเซน คําสอนของขงจื .อ
และศรัทธาในลัทธิชินโต โดยศาสนาพุทธเชือเรื องการตายแล้ วเกิดใหม่ ผู้ยึดถือบูชิโดจึงไม่กลัว
อันตรายและความตาย ส่วนนิกายเซนเน้ นการทําสมาธิเพือบรรลุนิพพานสอนให้ คนรู้จกั ตนเองและ
ไม่ยดึ ติดกับตัวตน มีหลักคําสอนสําคัญในเรื องของวิธีการทีทําให้ จิตสงบ ใช้ เซนในการฝึ กเพือขับไล่
ความกลัว ความไม่แน่นอนใจและความผิดพลาด ส่วนชินโต จะช่วยสร้ างความจงรักภักดีและความ
รักชาติให้ แก่บชู ิโด มีการบูชาบรรพบุรุษและนับถือจักรพรรดิดจุ เทพเจ้ าและจงรักภักดีตอ่ เจ้ านาย
ชินโตสอนให้ เชือว่าแผ่นดินญีปนเป็
ุ่ นสถานทีศกั ดิส ิทธิและทีสถิตของเทพและวิญญาณของบรรพบุรุษ
ซามูไรจึงมีความรักชาติและศรัทธาทีจะปกป้องแผ่นดินของตนอง ส่วนบทบาทของลัทธิขงจือทีมีผล
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ต่อบูชิโดของซามูไรคือ การเน้ นความสําคัญในการรักษาความสัมพันธ์ทีมีตอ่ ผู้ปกครองให้ ได้ ซึง นีคือ
ความจงรักภักดีทีซามูไรแสดงต่อเจ้ านายของตนเอง ขงจื .อสอนให้ เชือในโลกของมนุษย์ สิงรอบตัว
และครอบครัว หลักปรัชญาเหล่านี .หลอมให้ บชู ิโดกลายมาเป็ นบทอบรมสัง สอนและปฏิบตั ิกนั มาใน
หมูช่ าวญีปนุ่ จนกลายเป็ นรูปวิญญาณ (spirit) และสายเลือด (blood) โดยผ่านการอบรมและ
ปฏิบตั ิตามยุทธจริ ยาบูชิโด เราสามารถสรุปแก่นแท้ หลักของจริยธรรมบูชิโด(Main article Virtues)
แบ่งออกเป็ น 7 ประการคือ (1) ความชอบธรรม (Rectitude) (2) ความกล้ าหาญ(Courage) (3)
ความเมตตากรุณา (Benevolence) (4) ความเคารพนับถือ (Respect) (5) ความจริงใจซือสัตย์
สุจริต (Honesty) (6) ชือเสียงเกียรติยศ (Honor) (7) ความจงรักภักดี (Loyalty) และแก่นแท้ รองของ
จริยธรรมบูชิโด(Associated Virtues) 3 ประการคือ (8) กตัญูตอ่ บรรพชน (Filial Piety) (9) ภูมิ
ปั ญญา (Wisdom) (10) ดูแลผู้สงู อายุ (Care for aged) (Inazo Nitobe 2004 P.34) แก่นแท้ ของ
จริยธรรมบูชิโดเหล่านี .มีกบั ความสัมพันธ์ 5 ประเภท ระหว่าง เพือนกับเพือน พีกบั น้ อง สามีกบั ภรรยา
พ่อกับลูกและเจ้ านายกับลูกน้ องซึง เป็ นความสัมพันธ์ทีซามูไรยึดถือมา ยึดหลักความยุตธิ รรม ความ
จริงใจ ความซือสัตย์สจุ ริต และการควบคุมตนเอง ในจํานวนนี .ความยุตธิ รรมถือเป็ นหลักการสําคัญ
หนึง ของซามูไรและเชือว่าความจริงใจและความซือสัตย์ทําให้ ชีวิตมีคณ
ุ ค่า ในภาษาญีปนมี
ุ่ คําพูด
แสดงความเกรงใจและความซือสัตย์ของซามูไรว่า "Bushi no ichibun" (pride of Samurai) หมายถึง
ความเชือใจและความจริงใจของนักรบ ซามูไรจึงมีสจั จะวาจาเป็ นศักดิศ รี แห่งตน ควบคุมตัวเองไม่
อ่อนไหว ไม่แสดงอาการไม่ว่าเจ็บหรื อยินดี ไม่บน่ ไม่ร้องไห้ สงบนิงทังการกระทํ
.
าและจิตใจ ยุทธจริยา
เหล่านี .ช่วยสร้ างคนญีปนให้
ุ่ เป็ นคนทําประโยชน์ให้ แก่ชาติและพระมหาจักรพรรดิของตนแม้ คนญีปนุ่
จะประสบปั ญหาใด ๆ ส่งอิทธิพลต่อรูปแบบวัฒนธรรมของประเทศญีปนโดยรวมจนถึ
ุ่
งปั จจุบนั
บูชิโดยังดํารงอยูใ่ นสังคมญีปนุ่ แม้ ในระหว่างสงครามโลกครัง. ที 2 นักบินหน่วยกามิกา
เซะ(ลมแห่งเทวะ) สามารถสละชีวิตเพือแผ่นดินเกิดได้ แม้ หลังจากสงครามโลกครัง. ที 2 กองทัพญีปนุ่
จะถูกสลายไป แต่เกิดเป็ นนักรบรุ่นใหม่ทีเรี ยกว่า นักธุรกิจ ทียดึ ถือบูชิโดและทํางานให้ บริษัทอย่าง
จงรักภักดี ซามูไรพันธุ์ใหม่อทุ ิศตนและเวลาให้ แก่องค์กรยิงกว่าครอบครัวของตน แม้ แต่ผ้ คู นในชุมชน
สังคมท้ องถิน ฝ่ ายปกครองท้ องถินหรื อผู้นําท้ องถินยึดถือบูชิโดและปฏิบตั งิ านให้ ชมุ ชนท้ องถินอย่าง
จงรักภักดี ซามูไรพันธุ์ใหม่เหล่านี .อุทิศตนและเวลาให้ แก่องค์การทีตนอยู่อย่างเต็มที ตัวอย่างหนึง ทีมี
อยูท่ วั ไปในประเทศญีปนของผู
ุ่
้ นําท้ องถินทีมีจิตวิญาณบูชิโดฝั งลึกอยูใ่ นจิตใจ ผู้เขียนมีโอกาสทํา
หน้ าทีลา่ มภาษาญีปนจั
ุ่ งหวัดโออิตะเกาะคิวชูประเทศญีปนกั
ุ่ บคณะศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดู
งานชุมชน“โออิตะ”ณ ประเทศญีปนในปี
ุ่
พศ.2551 ภายใต้ โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมศูนย์เครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้ านและศูนย์เรี ยนรู้
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เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน)ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีโอกาสได้ ใกล้ ชิดกับ
ผู้นําท้ องถินทีมีความเป็ นบูชิโดอย่างเช่น Morihiko Hiramatsu
Shoji Mr.Kimoto ผู้อํานวยการสํานักงาน International Oita One Village One
Product Exchange, Japan กล่าวถึง Morihiko Hiramatsu ว่าได้ รับเลือกเป็ นผู้วา่ ราชการของ
จังหวัดโออิตะอยูท่ างตะวันตกของเกาะคิวชูในปี 1979 จังหวัดนี .มีพื .นทีส่วนใหญ่เป็ นภูเขาและทีราบ
สูงและกว้ าง มีชือเสียงด้ านนํ .าพุร้อน(Onsen) Morihiko Hiramatsu สามารถสร้ างให้ เกิดการเพิม
รายได้ เพิมรายได้ และเกิดความรู้สกึ ภาคภูมิใจในท้ องถินตนเองแก่ประชาชนในจังหวัดโออิตะ ด้ วย
ความเป็ นผู้นําทีรักท้ องถิน ยอมสละเพือส่วนรวม(http://www.apecovop.org/ebs01-1.asp?todir=15)
หลังจาก Morihiko Hiramatsu พ้ นจากตําแหน่งผู้ราชการจังหวัดโออิตะ เข้ ารับตําแหน่งประธาน
กรรมการส่งเสริมการแลกเปลี5ยนนานาชาติ หนึง5 หมูบ่ ้ านหนึง5 ผลิตภัณฑ์ (One Village One
Product : OVOP) เขาได้ กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาสินค้ า OVOP เพื5อท้ องถิ5นของเขาว่ามาจาก
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาธุรกิจชุมชนของโออิตะ ประกอบด้ วยแนวคิดเพื5อการ
เปลี5ยนจากสังคมที5มงุ่ รายได้ ประชาชาติ (GNP) เป็ นหลัก ไปสูส่ งั คมที5มงุ่ ความพึงพอใจมวลรวม
ประชาชาติ (GNS) เป็ นหลัก โดยมีเป้าหมาย เพื5อให้ คนในชนบทมีรายได้ ดีขึ Rน และพัฒนาท้ องถิ5นให้
มีความภาคภูมิใจในตนเอง และแนวคิดเพื5อการผสมผสานระหว่างการพัฒนาท้ องถิ5นจากภายนอก
เช่น การลงทุนจากต่างประเทศ และการพัฒนาจากภายในท้ องถิ5น เช่น ทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญาของท้ องถิ5น เพื5อปรับปรุงมาตรฐานความเป็ นอยูข่ องชุมชน Morihiko Hiramatsu กําหนด
หลักปรัชญา OVOP ประกอบด้ วย (1) คิดระดับโลกแต่ทําระดับท้ องถิ5น (Think Globally, Act
Locally) หมายถึงผลิตสินค้ าที5คง กลิ5น สี และวัฒนธรรมของท้ องถิ5น ที5สามารถเข้ าถึงรสนิยมของ
ผู้บริโภคได้ ทวั5 ประเทศและทัว5 โลก (2) เป็ นอิสระ พึง5 พาตนเอง และคิดอย่างสร้ างสรรค์ (Self-reliance
and Creativity) กิจกรรมต่าง ๆ ต้ องมาจากความต้ องการของคนในท้ องถิ5นโดยตรง โดยหน่วยงาน
ของรัฐมีหน้ าที5เพียงให้ การสนับสนุนเทคโนโลยีและการตลาดเท่านันR (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Development)
ความเป็ นผู้นําท้ องถิ5นที5เต็มเปี5 ยมไปด้ วยความเป็ นบูชิโดของ Morihiko Hiramatsuแสดง
ออกมาจากความพยายามในการทุม่ เทอย่างเต็มที5ในการพัฒนาจังหวัดโออิตะให้ พฒ
ั นาทังมิ
R ตดิ ้ าน
สังคมและมิตดิ ้ านเศรษฐกิจ สร้ างทังจิ
R ตสํานึกความเป็ นกลุม่ ร่วมรงร่วมใจและรายได้ ของท้ องถิ5นโดย
ผ่านการอบรมสูช่ มุ ชน เขาจัดตังโรงเรี
R
ยนภาคคํ5า ฝึ กอบรมผู้ทํางานตอนกลางวันในเขต โออิตะซึง5 มี
12 โซน ๆ ละ 1 แห่ง ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมีทงเกษตรกร
ัR
แม่บ้าน เจ้ าหน้ าที5สหกรณ์ ครู และ
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ข้ าราชการ ไม่มีตํารา แต่เป็ นการเชิญผู้ประสบความสําเร็จมาบรรยาย หลักสูตร 2 ปี นอกจากนี Rยังมี
โรงเรี ยนสอนเฉพาะทาง เช่น สอนด้ านการเกษตร การปศุสตั ว์ การค้ า และการท่องเที5ยว เป็ นต้ น
กลุม่ แม่บ้านเกษตรในภูมิภาค จะมีบทบาทสําคัญในการแปรรูป การเปิ ดร้ านจําหน่าย รวมทังการ
R
วิจยั ผู้บริ โภค เพื5อการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยยึดหลักการ ผลิตในพื Rนที5 บริ โภคในพื Rนที5 เพื5อ
สิง5 แวดล้ อมและสุขภาพที5ดี
3.5 กระบวนการเรี ยนรู้ (civic learning)
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้จากการทํางานร่วมกัน ลักษณะของการเรี ยนรู้จะต้ องมีคณ
ุ ค่า
ต่อการสร้ างสรรค์ความเป็ นชุมชน นัน คือ การเรี ยนรู้ร่วมกับคนอืน สนองตอบต่อความสนใจร่วมกัน
หรื อต่อการแก้ ไขปั ญหาของชุมชน กระบวนการเรี ยนรู้นี .จะยังนําไปสูก่ ารเปลียนแปลงของ mind-sets
ขึ .นเรื อย ๆ อีกด้ วย และเมือมองถึงวิถีชีวิตสาธารณะทีเข้ มแข็งของชุมชนท้ องถินญีปนแล้
ุ่ ว ผู้เขียน
พบว่า ชุมชนท้ องถินญีปนมี
ุ่ วิถีแห่งการปฏิบตั ทิ ีเข้ มแข็งมาก ซึง เกิดขึ .นจากการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
อย่างเป็ นระบบ ประกอบกับชาวญีปนเป็
ุ่ นกลุม่ ชนทีสนใจและรักในการอ่านอยู่ตลอดเวลา โดยเห็นได้
จากเวลาขึ .นรถไฟฟ้า (เช่นสายยามาโนเทะในกรุงโตเกียว) หรื อรถไฟใต้ ดนิ ชาวญีปนที
ุ่ เดินทางไปมา
แม้ ต้องยืนเกาะราวภายในตู้รถไฟเนืองจากทีนงั เต็มก็ตาม มือของพวกเขาทีวา่ งจะถือหนังสืออ่าน
ด้ วยความตังใจตลอดการเดิ
.
นทาง
ยุคของการรณรงค์ “ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง(Machidukuri)”ของประเทศญีปนุ่ มี
ความเชืออยู่วา่ ปั ญหาหรื อประเด็นสภาพแวดล้ อมในการดํารงชีวิตในท้ องถิน ไม่มีใครทีจะเข้ าใจและ
รับรู้ได้ มากกว่าผู้คนในชุมชนท้ องถินนันๆอย่
. างแน่นอน เนืองจากเป็ นผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียโดยตรงกับ
พื .นทีนนๆ
ั . ซึง หมายความว่ายุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง(Machidukuri)นันต้
. องมีแนวคิดของการเข้ ามี
ส่วนร่วมของผู้คนในชุมชนนันๆ
. คํานึงถึงการปรับปรุง การจัดเตรี ยมเพือสภาพแวดล้ อมทีใกล้ เคียงกับ
ความเป็ นอยูม่ ากทีสดุ เป็ นการปฏิบตั จิ ริงทีนําไปสูก่ ารยกระดับการยืนหยัดด้ วยตนเองและยึดชุมชน
ท้ องถินของพวกเขาเป็ นแกนหลักสําคัญ(Susumu Kurasawa and other 2004 P.57)
เชอรี อาร์ อัลสเตนในปี คศ. 1969 เขียนบทความเรื อง “A Ladder of Citizen
Participation” เขาได้ แบ่งแยกระดับการกําหนดนโยบายของชุมชนท้ องถินออกเป็ น 8 ระดับดังตาราง
ภาพต่อไปนี . (Sherry R. Arnstein 1969 P.217)

แผนภาพที 2 ระดับการเข้ าร่วมของคนในชุมชนตามแนวคิดของ Sherry R. Arnstein
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การดูแลตนเอง
Citizen control
เสริมสร้ างพลังอํานาจ
Delegated power
การเป็ นหุ้นส่วน
Partnership
การปลอบใจ
Placation
การปรึกษาหารื อ
Consultation
การให้ ข้อมูล
Informing
การรักษาพยาบาล
Therapy
การจัดการ
Manipulation

ระดับของสิทธิอํานาจประชาชน
Degrees of citizen power

ระดับของรูปแบบการมีสว่ นร่วม
Degrees of tokenism

การไม่เข้ ามีสว่ นร่วม
Nonparticipation

ทีมา Sherry R. Arnstein “A Ladder of Citizen Participation” 1969, AIP JOURNAL July 1969
P.217
จากภาพจะเห็นว่า การรักษาพยาบาลและการจัดการจะอยูใ่ นระดับของการไม่เข้ ามีส่วน
ร่วมของประชาชน และการปลอบใจ การปรึกษาหารื อ และการให้ ข้อมูลเท่านันที
. อยูใ่ นระดับการ
รูปแบบการเข้ ามีสว่ นร่วม และสุดท้ าย การดูแลตนเอง การเสริมสร้ างพลังอํานาจ และการเป็ น
หุ้นส่วนจะอยูใ่ นระดับของสิทธิอํานาจประชาชน ในความเป็ นจริงแล้ วประเทศญีปนุ่ ระดับการเข้ ามี
ส่วนร่วมเป็ นการปฎิบตั เิ พือพิธีกรรมเป็ นการแสดงความคิดเห็นเท่านัน. จะไม่สามารถดําเนินกิจกรรม
ใดๆได้ เลยหากปราศจากการมอบอํานาจและสิทธิในการเข้ ามีสว่ นร่วมเพือการกําหนดนโยบายที
เกียวข้ องร่วมกัน ดังนัน. ในมุมมองของนักคิดชาวญีปนุ่ อากิระ ทามุระ ได้ แบ่งระดับการเข้ ามีสว่ นร่วม
ของชุมชนท้ องถินเป็ น 9 ระดับดังนี . (1) ความสนใจ (2) ความรู้ (3) นําเสนอความคิดเห็น (4) ความ
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คิดเห็นและการตอบสนอง (5) การประชุมพิจารณาแนวทางนําเสนอ (6) การอภิปรายในกลุม่
ประชาชน (7) การนําเสนอแผนจากประชาชน (8) การจัดการจากประชาชน (9) การบริ หารจาก
ประชาชน โดยเริมต้ นจากการสร้ างให้ เกิดความสนใจ จากนันรั
. บข้ อมูลข่าวสาร ออกเสียงแสดงความ
คิดเห็น ยกระดับจิตสํานึกพร้ อมทังการเข้
.
าร่วมประชุมพิจารณาอย่างเป็ นระบบ นําไปสูก่ ารเข้ าร่วมกัน
ตัดสินใจกําหนดแผนและกําหนดนโยบายโดยประชาชน ก่อนการเริมดําเนินการ นอกจากนี . อากิระ
ทามุระยังนําเสนอกระบวนการทีจําเป็ นเพือการสร้ างนโยบาย โดยแบ่งออกเป็ น 7 ขันตอนคื
.
อ (1) การ
ค้ นพบหัวข้ อ (2) การพิจารณานโยบาย (3) การนําเสนอแนวทางนโยบาย (4) ปรับแต่งและพิจารณา
แนวทางนโยบาย (5) กําหนดแนวทางนโยบาย (6) ดําเนินการตามนโยบาย (7) บริหารควบคุม หาก
การเข้ าร่วมในระดับของการนําเสนอแนวทางนโยบายขันตอนที
.
 (3) เกิดขึ .นจริง อันดับแรกการปฏิบตั ิ
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนจะเป็ นไปได้ อย่างแน่นอน กล่าวคือเขาเห็นว่าการเข้ ามีสว่ น
ร่วมในส่วนก่อนหน้ านี .เป็ นสิงสําคัญ ดังนัน. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง (Machidukuri) ของประเทศ
ญีปนที
ุ่ ผา่ นมา ประชาชนในท้ องถินจะเข้ ามีสว่ นร่วมตังแต่
. กระบวนการต้ นๆ และจําเป็ นต้ องกระจาย
อํานาจและสิทธิในการตัดสินใจให้ แก่ประชาชนในท้ องถินนันๆอย่
. างเต็มที (Akira Tamura 2003
หน้ า 127-128)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองจําเป็ นต้ องมีกระบวนสร้ างความรู้ของชุมชน อากิระ ทามุ
ระ กล่าวว่าประชาชนจะยืนหยัดได้ ด้วยตนเองจําเป็ นต้ องให้ การศึกษาตังแต่
. วยั เด็ก (Akira Tamura
2003 หน้ า 131) ดังคําพังเพยโบราณของชาวญีปนที
ุ่ อยูใ่ นจิตสํานึกของชาวญีปนมาตั
ุ่
งแต่
. อดีตว่า
“แม้ หนิ ทีมีความเย็นเพียงใด หากได้ นงั ทับนานถึงสามปี ก็สามารถทําให้ หินนันอุ
. น่ ขึ .นได้ แน่นอน”
(Ishi no ue nimo sannen) และ “เรี ยนรู้สิงใหม่ต้องเริมจากเรี ยนรู้สิงเก่าให้ เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ”
(Onko-Chishin) คําพังเพยโบราณของญีปนเหล่
ุ่
านี .แสดงให้ ถึงเห็นว่าจิตสํานึกของชาวญีปนที
ุ่ คดิ
เสมอว่ากระบวนการสร้ างความรู้ในชุมชนต้ องอาศัยความอดทน ใช้ เวลาสร้ างสมความรู้ ตังแต่
. วยั เด็ก
และต้ องเรี ยนรู้ตงแค่
ั . ความรู้พื .นฐานให้ เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ก่อนการเรี ยนรู้สิงใหม่เพือการพัฒนาที
ดีกว่า (Yoshikazu Ikeda 1995, P. 192)
แนวคิดข้ างต้ นสอดคล้ องกับซูซุมุ คุราซาวะ เขากล่าวว่าการปฎิบตั จิ ริงจังในเรื อง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมือง(Machidukuri)ของสังคมญีปนุ่ มีประชาชนในท้ องถินเข้ าร่วมสนับสนุน
ซึง หมายถึง”ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน(Hitodukuri)”เป็ นสิงจําเป็ นทีต้องทําควบคูไ่ ปด้ วย ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน(Hitodukuri)เป็ นหัวข้ อทีมีความสําคัญไม่เพียงเฉพาะประชาชนในท้ องถินเท่านัน. แต่
รวมไปถึงการปฏิรูปจิตสํานึกของเจ้ าหน้ าในหน่วยราชการท้ องถินและผู้นําท้ องถินด้ วย ชาวญีปนมั
ุ่ ก
กล่าวเสมอว่า “ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองคือยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน” ฉะนันในประเทศญี
.
ปนการ
ุ่
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พัฒนาเมืองจะครอบคลุมถึงการฝึ กอบรมให้ การศึกษาต่อทรัพยากรมนุษย์ เพือการดําเนินการพัฒนา
เมืองได้ อย่างจริงจัง กล่าวคือมีความจําเป็ นทีต้องให้ ความสําคัญต่อการศึกษาแก่ คนทีพฒ
ั นาเมือง
ของท้ องถินนันๆ
. (Susumu Kurasawa and other 2004 P. 61)
ในประเทศญีปนุ่ แนวคิดการพัฒนาคนเพือการพัฒนาเมือง ทําให้ ท้องถินต่างๆ
จําเป็ นต้ องเปิ ดโรงเรี ยนพัฒนาเมือง หลักสูตรพัฒนาเพือประชาชน เวิร์คช๊ อปพัฒนาเมือง เป็ นต้ น แต่
ละท้ องถินจะดําเนินการในรูปแบทีหลากหลายแตกต่างและได้ รับความสําเร็จเป็ นส่วนใหญ่
การ
ดําเนินการนี .ไม่เพียงเฉพาะกับกลุม่ Key Personในท้ องถินเทjานัน. แต่ครอบคลุมไปถึงหลักสูตรการ
ฝึ กอบรมและเวิร์คช๊ อปเพือสร้ างแนวคิดการพัฒนาเมืองให้ แก่เยาวชนตังแต่
. วยั เด็กและผู้พิการใน
ท้ องถิน กลายเป็ นลักษณะพิเศษทีจะเห็นได้ ทวั ไปในท้ องถินญีปนุ่ กระจายโอกาสการเรี ยนรู้ การเข้ ามี
ส่วนร่วมในรูปแบบของโรงเรี ยนพัฒนาเมือง ตัวอย่างหนึงทีซูซุมุ คุราซาวะกล่าวอ้ างอิงถึงคือเมืองยา
มาโต จังหวัดคานางาวะ ประเทศญีปนุ่ มีการก่อตังโรงเรี
.
ยนสร้ างเมืองยามาโตเพือวัตถุประสงค์ใน
การให้ การศึกษาต่อ Key Person ของการพัฒนาเมือง และสร้ างคําขวัญว่า “เมืองของพวกเราต้ อง
พัฒนาด้ วยมือของพวกเราเอง” กลายเป็ นคําขวัญหลักทีประชาชนในท้ องถินเมืองยามาโตยึดถือ และ
ให้ การศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือการพัฒนาเมืองอย่างจริงจัง ปั จจุบนั โรงเรี ยนพัฒนาเมือง
ของเมืองยามาโต จังหวัดคานางาวะมีหลักสูตรทีเปิ ดสอน 3 หลักสูตร คือ “หลักสูตรพื .นฐานการ
พัฒนาเมือง” “หลักสูตรผู้ชํานาญการระดับกลางเพือการพัฒนาเมือง” และ “หลักสูตรผู้ชํานาญการ
ระดับสูงเพือการพัฒนาเมือง” ปี คศ.1997 เริมรับนักศึกษาหลักสูตรพื .นฐานพัฒนาเมือง และหลังจาก
นันรั
. บสมัครเพิม ทุกปี การศึกษา ถึงรุ่นที 3 มีนกั ศึกษาเกือบ 100 คนทีเข้ าร่วมอบรมในหลักสูตร
ทรัพยากรมนุษย์ทีจบการศึกษาจากหลักสูตรนี .จะออกมาเป็ นบุคคลากรสําคัญเข้ าสู่
กระบวนการพัฒนาเมืองอย่างเป็ นระบบ ออกไปสร้ างกลุ่มวิจยั ต่างๆทีเกียวข้ องกับปั ญหาการพัฒนา
เมืองในมิตติ า่ งๆ เข้ าไปเป็ นคณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตร์ พฒ
ั นาเมืองและอืนๆ ประเทศญีปนุ่
ทุมเทอย่างเต็มทีในการพัฒนาคนเพือการพัฒนาเมืองอย่างแท้ จริง (Susumu Kurasawa and other
2004 P. 62) และนีก็คงเป็ นอีกหนึง ปั จจัยหลักทีทําให้ ชมุ ชนในประเทศญีปนเกิ
ุ่ ดความเข้ มแข็ง
สามารถพัฒนาชุมชนท้ องถินสูค่ วามมัง คัง และมัน คงด้ วยความร่วมมือของผู้คนในท้ องถินอย่างทีเห็น
ในปั จจุบนั จนกลายเป็ นต้ นแบบของการพัฒนาท้ องถินทีทกุ ประเทศให้ ความสนใจ
4.บทสรุป
การพัฒนาเพือความเจริญก้ าวหน้ าและสร้ างชุมชนเข้ มแข็งในท้ องถินรวมทัง.
พัฒนาสูก่ ารปกครองท้ องถินทีเป็ นเลิศจําเป็ นต้ องมีบทเรี ยนจากประเทศทีพฒ
ั นาแล้ ว ประเทศหนึง ที
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ได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางจากทัว โลกว่ามีรูปแบบการบริ หารจัดการท้ องถินทีได้ รับความสําเร็จ
อย่างมากประเทศหนึง คือประเทศญีปนุ่
โดยมิตดิ ้ านโครงสร้ างการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศญีปนที
ุ่ เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ.1947 จะแตกต่างจากประเทศไทย กล่าวคือประเทศ
ญีปนแบ่
ุ่ งโครงสร้ างออกเป็ น 2 ส่วนในขณะทีประเทศไทยแบ่งเป็ น 3 ส่วน และมิติด้านการบริ หาร
ราชการ ประเทศญีปนมี
ุ่ การบริหารราชการส่วนกลางทีไม่มีอํานาจปกครองหรื อสัง การบริหารราชการ
ส่วนท้ องถินได้ เลย แต่มิตทิ ีสอดคล้ องกับประเทศไทยคือมิติด้านนโยบายทีให้ ความสําคัญกับการ
กระจายอํานาจสูท่ ้ องถินเช่นเดียวกัน แต่รูปแบบการปกครองท้ องถินทีสร้ างความเจริ ญก้ าวหน้ าของ
ท้ องถินทีสําเร็จในประเทศหนึง อาจจะไม่สามารถเลียนแบบจนได้ รับความสําเร็จได้ ในอีกประเทศหนึง
สาเหตุเนืองจากสังคมมีพื .นฐานและข้ อจํากัดทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้ อมทีแตกต่างกัน ซึง อาจ
กล่าว
ได้ อีกนัยหนึง ว่า
ความสําเร็จของการพัฒนานันเกิ
. ดขึ .นจากปั จจัยของมิตดิ ้ านอืนๆทีมิใช่มิตดิ ้ าน
โครงสร้ าง ด้ านการยริหารหรื อด้ านนโยบายเท่านัน. เช่นมิตดิ ้ านวัฒนธรรม ฉะนันในการศึ
.
กษา
บทเรี ยนชุมชนเข้ มแข็งของประเทศญีปนจึ
ุ่ งควรศึกษาถึงมิตดิ ้ านวัฒนธรรมของชาวญีปนประกอบ
ุ่
ควบคูไ่ ปด้ วย ซึง ลักษณะจําเพาะของชาวญีปนที
ุ่ มีลกั ษณะคือ การให้ ความสําคัญกับความสัมพันธ์
ต่างระดับ เช่นรุ่นพีกบั รุ่นน้ อง การเคารพต่อความคิดและความรู้สกึ ของฝ่ ายตรงข้ ามเสมอ การเคารพ
และรักษาธรรมชาติโดยสร้ างสมดุลระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ ลักษณะจําเพาะของชาวญีปนเหล่
ุ่
านี .
มาจากวัฒนธรรมทีสืบทอดมาตังแต่
. อดีตส่งเป็ นมรดกสู่คนรุ่นหลัง สร้ างเป็ นชุมชนเข้ มแข็งของชาว
ญีปนในปั
ุ่
จจุบนั
องค์ประกอบอันจําเป็ นของชุมชนเข้ มแข็งของปะเทศญีปนในมิ
ุ่
ติด้านวัฒนธรรมประกอบ
ไปด้ วยมิตดิ ้ านวัฒนธรรมทีสร้ างแนวคิดหรื อจิตใจทีมงุ่ มัน (mind-sets of mentalities) มิตวิ ฒ
ั นธรรม
ทีสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาธารณะ (public relationship) มิตทิ างวัฒนธรรมทีสร้ างโครงสร้ างพื .นฐาน
สาธารณะ(civic infrastructure) มิตดิ ้ านวัฒนธรรมทีสรางวิถีแห่งการปฏิบตั ิ (practices) และมิติ
ด้ านวัฒนธรรมทีสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ (civic learning) โดย แนวคิดหรื อจิตใจทีมงุ่ มัน ในประเทศ
ญีปนเกิ
ุ่ ดขึ .นจากการมีสงั คมอยูร่ ่วมเป็ นกลุม่ สร้ างให้ เกิดจิตสํานึกสาธารณะรวมตัวเป็ นกลุม่ ทีชาว
ญีปนเรี
ุ่ ยกอย่างเป็ นทางการ ”Shudan Ishiki (จิตสํานึกความเป็ นกลุม่ )” ความสัมพันธ์เชิงสาธารณะ
ในประเทศญีปนเกิ
ุ่ ดขึ .นจากชาวญีปนมี
ุ่ ลกั ษณะเฉพาะตัวในเรื องแนวคิด “คนภายใน (Naka) กับ คน
ภายนอก (Soto)” โครงสร้ างพื .นฐานสาธารณะในประเทศญีปนเกิ
ุ่ ดขึ .นจากโครงสร้ างพื .นฐานของการ
ดํารงชีวิตทีมาจากพื .นฐานทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างลัทธิขงจื .อทีนํามาใช้ สร้ างจิตสํานึกให้ แก่ชาว
ญีปนุ่ วิถีแห่งการปฏิบตั ใิ นประเทศญีปนเกิ
ุ่ ดขึ .นจากวิถี บูชิโด (วิถีแห่งนักรบ)ในสังคมนักรบซามูไร
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ของญีปนโบราณส่
ุ่
งต่อเป็ นมรดกสู่คนรุ่นหลัง และกระบวนการเรี ยนรู้ในประเทศญีปนเกิ
ุ่ ดขึ .นจากการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู้อย่างเป็ นระบบ ประกอบกับชาวญีปนเป็
ุ่ นกลุม่ ชนทีสนใจและรักในการอ่านอยู่
ตลอดเวลา
มิตดิ ้ านวัฒนธรรมเหล่านี .เป็ นปั จจัยหลักทีทําให้ ชมุ ชนในประเทศญีปนเกิ
ุ่ ดความเข้ มแข็ง
สามารถพัฒนาชุมชนท้ องถินสูค่ วามมัง คัง และมัน คงด้ วยความร่วมมือของผู้คนในท้ องถิน
จน
กลายเป็ นต้ นแบบของการพัฒนาท้ องถินทีทกุ ประเทศให้ ความสนใจ
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