
  
 

 การปกครองทองถิ่น : บทเรียนชุมชนเขมแข็งประเทศญี่ปุน 
ดร.ถาวร งามตระกูลชล1 

 
 
1. บทนํา 
                การคนหาหลักและมิติใหมในอนาคตของการปกครองทองถ่ิน หรือการบริหารจัดการ
ทองถ่ินสมัยใหมจําเปนตองมีบทเรียนจากประเทศที่พัฒนาแลว ประเทศหนึ่งที่ไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวางจากทั่วโลกวามีรูปแบบการบริหารจัดการทองถ่ินที่ไดรับความสําเร็จอยางมากประเทศหนึ่ง
คือประเทศญี่ปุน ซ่ึงความสําเร็จนี้มิไดเกิดจากการมีระบบและรูปแบบการปกครองทองถ่ินที่ดีและ
เหมาะสมกับทองถ่ินนั้นๆเพียงอยางเดียว แตความสําเร็จนี้เกิดขึ้นจากผูคนในชุมชนนั้นๆครอบคลมุทัง้
ทั้งประชาชนและผูนําทองถ่ินเปนอีกหนึ่งปจจัยหลักที่สําคัญ   

  เดนนี่ส อี. บ็อปลิน  กลาวถึงความหมายของ “ชุมชน” วาเกี่ยวของกับ การรวมตัวกันของ
หนวยสังคมและที่อยูอาศัย ที่ขึ้นอยูกับขนาดของกลุม โดยใชคําเรียกที่แตกตางกันออกไป เชน ละแวก
บาน หมูบาน เมือง นคร และมหานคร(Dennies E. Poplin, 1979, p. 3) อาศัยอยูรวมกันในอาณาเขต
บริเวณหนึ่ง อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นในการดํารงชีวิต  มีวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง
รวมกัน มีการเรียนรูรวมกันและการถายทอดภูมิปญญา  มีการสื่อสารติดตอกัน  มีความรูสึกเปนพวก
เดียวกัน  รวมถึงมีการจัดการเพื่อใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายที่ชุมชนมีความตองการรวมกัน 
สวน”ชุมชนเขมแข็ง”จะเปนชุมชนที่มีลักษณะเปนสังคมรวมตัวรวมคิดรวมทํา มีเศรษฐกิจเขมแข็ง 
สามารถอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบสวัสดิการชุมชนที่เขมแข็งไมทอดทิ้งกัน 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปลอดภัยจากสารพิษ มีสันติภาพมีระบบพลังงานทางเลือกของ
ชุมชนที่ไมรบกวนสิ่งแวดลอม มีระบบการสื่อสารภายในชุมชนอยางสมดุล มีระบบการศึกษาชุมชน
เชนศูนยการเรียนรู หองสมุดเพื่อชุมชน ศูนยเด็กและอื่นๆที่ครบสมบูรณ (ประเวศ วะสี,2010, หนา
5-7) ในกรณีของประเทศญี่ปุนยังรวมถึงการมีความรัก ความสามัคคี จงรักภักดีตอชุมชน ทุกคนใฝ
เรียนรู มุงพัฒนาตนเองใหมีพลังความคิด พลังสติปญญา เพื่อการพึ่งพาตนเองไดในทุกดาน รูจัก
วางแผนจัดการทรัพยากร แกไขปญหาตาง ๆ ในชุมชนไดดวยตนเอง มุงหวังประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนของปจเจกบุคคล มีเสถียรภาพและสันติสุข ลักษณะชุมชนเขมแข็งนี้เปนเรื่องปกติ
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ในสังคมญี่ปุนทุกทองถ่ิน 
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยูบนพื้นฐานของกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในทองถ่ิน มีการพัฒนาไปสูความเขมแข็งของชุมชนในมิติตาง ๆ เชน มิติทางดานเศรษฐกิจ 
เปนการผลิตและการบริโภคในชุมชน มิติทางดานสังคมและองคกรชุมชนเปนการจัดการและการ
บริหารองคกรชุมชน มิติทางดานวัฒนธรรมการเรียนรูเปนการอนุรักษและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน มิติทางดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเปนตน ซ่ึงในการสรางความเขมแข็งของชุมชน อาจพัฒนาความเขมแข็งไดเพียงบางมิติ 
เนื่องจากกระบวนการและเงื่อนไขที่นําไปสูความเขมแข็งในแตละมิติของแตละชุมชนมีความแตกตาง
กัน (กองศึกษาและเผยแพรการพัฒนา, 2544) 

บทความนี้ ผูเขียนไดเรียบเรียงจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของผนวกกับประสบการตรงของ
ผูเขียน จึงมีบทความสอดแทรกตัวอยางจากประสบการที่พบเจอโดยตรงในสังคมญี่ปุนในจุดที่ผูเขียน
เห็นจะสามารถเพิ่มความเขาใจมากขึ้นในวัฒนธรรมญี่ปุนที่เปนสวนสําคัญตอการพัฒนาการปกครอง
ทองถ่ินในประเทศญี่ปุน 

2. รูปแบบการปกครองทองถิ่นของประเทศญี่ปุน 
                 ประเทศญี่ปุนประกอบดวยเกาะนอยใหญหลายพันเกาะ มีเกาะใหญ 4 เกาะคือเกาะฮอกไก
โด เกาะฮอนชู เกาะชิโกกุ และเกาะคิวชู ตั้งเรียงรายยาวขนานชายฝงตะวันออกของทวีปเอเซีย จาก
เกาะใตสุดจนถึงเกาะเหนือสุดยาว 3,800 กิโลเมตร พื้นที่สวนใหญเปนภูเขา แตชาวญี่ปุนนิยมตั้ง
บานเรือนในบริเวณชายฝงและที่ราบภายในเกาะ ทําใหเกิดชุมชนนอยใหญกระจายทั่วประเทศ มี
ขุนเขาเปนฉากกั้นทําใหแตละทองถ่ินมีลักษณะตองพึ่งตนเอง  มีสําเนียงภาษา ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัว 
                  โครงสรางการบริหารราชการแผนดินของเทศญี่ปุนแบงออกเปน 2 สวน คือ การบริหาร
ราชการสวนกลาง และการบริหารราชการสวนทองถ่ิน (ไมมีสวนภูมิภาคเหมือนประเทศไทย) การ
บริหารราชการในสวนกลางใชรูปแบบรัฐสภา ที่มีนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในการบริหารสูงสุด
บริหารงานผานกระทรวง มาจากเสียงสนับสนุนสวนใหญในสภา การบริหารราชการในสวนทองถิ่น
ของญี่ปุน แบงออกเปน 2 ระดับ โดยมีผูวาราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร
ราชการมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง  โครงสรางและรูปแบบดังกลาวนี้ เกิดจาก
รัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ.1947 ที่รางโดยคณะยึดครองจากประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงหลังสงครามโลก
คร้ังที่ 2 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ไดระบุหลักการ “ความเปนอิสระของทองถ่ิน (Local Autonomy)” 
โดยใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน มีอิสระปกครองตนเองตามหลักการของระบอบ



  
 

ประชาธิปไตย (นครินทร เมฆไตรรัตน, 2546, หนา 189-191) 
                 ลักษณะพิเศษของโครงสรางและรูปแบบการบริหาราชการแผนดินของประเทศญี่ปุนคือ
การบริหารราชการสวนกลาง จะไมมีอํานาจปกครองหรือส่ังการตอการบริหารราชการสวนทองถ่ินแต
อยางใด (Hisae Nishoka, 2004, P.3) 
แผนภาพที่ 1 โครงสรางการบริหารราชการของญี่ปุน 
 

 
ที่มา: นครินทร เมฆไตรรัตน 2456, หนา 191 
 

เมื่อดูถึงโครงสรางการปกครองสวนทองถ่ินของญี่ปุนจะสามารถแบงออกไดเปน 2 
รูปแบบคือ รูปแบบทั่วไป และรูปแบบพิเศษ  ในสวนของแบบทั่วไปแบงออกเปนเขตจังหวัด 
ประกอบดวย โตะ โดะ ฟู เคน (ในภาษาอังกฤษจะเรียกวา Prefecture โดยชื่อเรียกของเขตจังหวัด
แตกตางกันเปน โตะ โดะ ฟู หรือ เคน เนื่องดวยเหตุผลทางประวัติศาสตร) และเขตเทศบาลแบง
ออกเปนชิ(city) โช(town) ซง(village) เขตจังหวัดอยูในระดับสูงกวาเทศบาล และเขตจังหวัดอยูเหนือ
เทศบาลแตไมมีอํานาจปกครองเทศบาลแตอยางใด นอกจากนี้การปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษยังถูก



  
 

กําหนดขึ้นภายใตการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบทั่วไป เชน Special ward Tokyo Metropolis เปน
ตน (กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย JICA  ,2545, หนา 2-18 ถึง 2-20) 
ตารางที่ 1  ประเภทและจํานวนหนวยปกครองทองถ่ินของญี่ปุน  

ประเภท 
หนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบทั่วไป 
จังหวัด (Prefectures) 

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

เทศบาล (Municipalities) 
- เทศบาลนคร (Cities/Shi) 

เทศบาลมหานคร (Designated Cities/Shitei Toshi) 
เทศบาลนครศูนยกลาง (Core Cities/Chukaku Shi) 
เทศบาลนครทั่วไป (Ordinary Cities) 

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

หนวยการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 
เขตพิเศษ (Special Wards/Ku) 
สหภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Cooperatives of Local 
Authorities/Jimu – kumiai) 

- สหภาพธุรการทั่วไป (Partial Cooperative/Ichibu – 
jimukumiai) 

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

เขตทรัพยสิน (Property Wards) 
องคกรพัฒนาทองถ่ิน (Local Development Corporations) 

  
 ท่ีมา: ดัดแปลงจากโครงการวิจัยรวมกันระหวางไทยและญี่ปุนเรื่องการเสริมสรางสมรรถนะของ



  
 

องคการปกครองทองถ่ิน Thailand Japan Joint Research Project on Capacity Building of Thai Local 
Authorities กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย JICA สิงหาคม, 2545 
                รูปแบบการปกครองทองถ่ินขางตนสรางความเจริญกาวหนาของทองถ่ินในประเทศญี่ปุน
ทําใหประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศมองรูปแบบและพยายามในการดําเนินการเลียนแบบ เพื่อ
นํามาพัฒนาทองถ่ินของประเทศของตน แตเนื่องจากสิ่งที่เคยทําสําเร็จในเขตหนึ่งอาจจะไมสามารถ
เลียนแบบจนไดรับความสําเร็จไดในอีกเขตหนึ่ง แตละสังคมมีพื้นฐานและที่มารวมทั้งขอจํากัดทาง
วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ฉะนั้นในการศึกษาบทเรียนชุมชนเขมแข็งของประเทศ
ญ่ีปุนเพื่อนํามาพัฒนาทองถ่ินในประเทศไทย จึงควรศึกษาถึงวัฒนธรรมของชาวญี่ปุนประกอบควบคู
ไปดวย   
                
3. ชุมชนเขมแข็งกับวัฒนธรรมญี่ปุน 
              อิจิโร ซึรุโอกะกลาวถึงลักษณะจําเพาะของชาวญี่ปุนวามีอยู 3 ลักษณะคือ (Ichiro Tsuruoka, 
2002, P.358-360) 

1. เมื่อชาวญี่ปุนมีโอกาสรวมตัวจะพยายามสรางความเขาใจซึ่งกันและกันตามพื้นฐานที่ 
หลากหลายของตําแหนงทางสังคมและอายุ มีการปฏิบัติตอกันดวยความระมัดระวังถายทอดออกมา
ดวยภาษาพูดที่แสดงถึงความเกรงใจและสุภาพ อิจิโร ซึรุโอกะกลาววาซึ่งสิ่งเหลาเกิดขึ้นเนื่องจากชาว
ญ่ีปุนใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางตําแหนงในสังคมหรืออายุที่สูงต่ําตางกัน ตัวอยางเชน 
รุนนอง(Kohai) จะใหความเคารพตอรุนพี่ (Sempai) โดยแสดงออกมาทั้งภาษาพูดและการปฏิบัติ 

2. ชาวตะวันตกจะเนนยึดถือความเห็นสวนตัวและความมั่นใจของตนเองเปนหลักแสดงความ 
คิดเห็นและความนึกคิดของตนเองเปนหลักโดยไมเคารพตอความคิดเห็นของฝายตรงขาม  แต 
สําหรับชาวญ่ีปุนจะเคารพความคิดและความรูสึกของฝายตรงขามและปฏิบัติหรือพูดคุยโดยคํานึงถึง
ความรูสึกของฝายตรงขามเสมอ นอกจากนี้ชาวญี่ปุนจะไมแสดงความชัดเจนของคําพูด “ใช” หรือ 
“ไมใช” อีกดวย โดยชาวญี่ปุนจะปฏิบัติเชนนี้ในขณะที่หวังวาฝายตรงขามก็จะปฏิบัติเชนนี้ตอตน 
เชนเดียวกัน ลักษณะพิเศษนี้เปนไปตามพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ถายทอดมาตั้งแตโบราณที่จะ 
พยายามในการหลีกเลี่ยงความขัดแยงเทาที่ทําได ในกรณีนี้ผูเขียนประสบกับปญหาอยางมากในชวง 
ที่เดินทางไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุนในชวงแรกๆจนบางครั้งตองขอคํายืนยันจากฝายตรงขามวาเปน 
Yes หรือ No เพื่อขอคําตอบชัดเจนอีกครั้ง  

3. ชาวญ่ีปุนใหความเคารพตอการปรับสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ แมแตรูปแบบของ 
สวนและสิ่งกอสราง ซ่ึงชาวญี่ปุนจะพยายามในการใชประโยชนจากธรรมชาติตามสภาพเดิมที่ 
เปนอยูโดยไมทําลาย ในกรณีนี้ผูเขียนมีโอกาสเดินทางไปทั่วทุกเกาะในประเทศญี่ปุนดวยโอกาส 



  
 

ตางๆ และไดเห็นถึงสภาพธรรมชาติในประเทศญี่ปุนที่ยังคงไดรับการรักษาไวซ่ึงความสวยงาม 
ตลอดเวลา แมดอกซากุระที่บานเพียงปละหนึ่งครั้งในชวงฤดูใบไมผลิเดือนเมษายน ของทุกป ชาว 
ญ่ีปุนจะไมเด็ดดอกซากุระออกจากตนโดยเด็ดขาดเพื่อเก็บรักษาไวชมจนกวาดอกซากุระจะรวงจาก
ตนซากุระเอง 

ลักษณะจําเพาะของชาวญี่ปุนขางตนมาจากวัฒนธรรมที่สืบทอดมาตั้งแตอดีตสงเปนมรดก
สูคนรุนหลัง สรางเปนชุมชนเขมแข็งของชาวญี่ปุนในปจจุบัน องคประกอบอันจําเปนของการมีวิถี
ชีวิตของชุมชนที่เขมแข็งในแนวคิดของเดวิด แม็ททิวส ประกอบไปดวย (1)แนวคิดหรือจิตใจที่มุงมั่น 
(mind-sets of mentalities) (2) ความสัมพันธเชิงสาธารณะ (public relationship) (3) โครงสรางพื้นฐาน
สาธารณะ(civic infrastructure) (4) วิถีแหงการปฏิบัติ (practices)(5) กระบวนการเรียนรู (civic 
learning) (David Mathews 1996) แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนในทองถ่ินประเทศ
ญ่ีปุน ซ่ึงผูเขียนจะขอกลาวถึงตอไป 

 
3.1   แนวคิดหรือจิตใจที่มุงมั่น (mind-sets of mentalities)  

เปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรม ความสัมพันธทางสังคม และการกระทําในชุมชน ประชา
สังคมที่เขมแข็งของพลเมืองจําเปนตองตระหนักถึงความเชื่อมโยงของทุกภาคสวนในสังคม การ
ยอมรับความคิดเห็นอยางกวางขวาง ตลอดจนแนวคิดที่วาชาวบานก็มีศักยภาพที่จะแกปญหาของ
ตนเองได และเมื่อมองถึงวิถีชีวิตสาธารณะทีเขมแข็งของชุมชนทองถ่ินญี่ปุนแลว ผูเขียนพบวา ชุมชน
ทองถ่ินญี่ปุนมีจิตใจมุงมั่นที่แรงกลามาก ซ่ึงเกิดขึ้นจากการมีสังคมอยูรวมเปนกลุม สรางใหเกิด
จิตสํานึกสาธารณะรวมเปนกลุมที่ชาวญ่ีปุนเรียกอยางเปนทางการ ”Shudan Ishiki (จิตสํานึกความเปน
กลุม)” 

แนวคิดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมนุษยไมสามารถที่จะดํารงชีวิตไดเพียงลําพัง แตจะตองใชชีวิต
รวมกับมนุษยคนอื่นๆในลักษณะและรูปแบบตางๆ ซูซุมุ คุราซาวะเรียกสังคมที่มีลักษณะการ
ดํารงชีวิตรวมกันของมนุษยนี้วาเปน “สังคมเขตพื้นที่ (Chiiki Shakai)” (Susumu Kurasawa and other 
2004 P.9) จึงถือวาเปนเรื่องธรรมชาติที่ชาวญ่ีปุนจะมีจิตสํานึกการรวมกลุม ซ่ึงลักษณะดังกลาวของ
ชาวญี่ปุนในเรื่องจิตสํานึกการรวมกลุมนี้มีลักษณะเดนคือ (1 ) เคารพซึ่งกันและกัน ( 2 ) เชื่อใจซึ่งกัน
และกัน ( 3 ) ใหความสําคัญกับความสัมพันธที่มีตอกัน  (Gopal Bhargava, 2001) 

 จิตสํานึกความเปนกลุมของชาวญี่ปุน(Japanese group Consciousness) หรือShudan  
Ishikiในภาษาญี่ปุน สอดคลองกับมิติของหลักการมีสวนรวมในการบริหารจัดการที่ดีตามแนวคิด 
ธรรมาภิบาล ในสังคมญี่ปุนประชาชนมีจิตสํานึกการรวมกลุมและสรางความกลมกลืนภายในกลุมได
มากกวาการอยูแบบปจเจกบุคคล ชาวญ่ีปุนสวนใหญจะพิจารณาวาพลังที่สําคัญคือการยึดมั่นตอคุณคา



  
 

ของกลุมที่พวกเขารวมอยู ความจงรักภักดีที่มีตอกลุม สรางจิตสํานึกรวมเปนหนึ่งเดียวกันในดาน
ตางๆ สมาชิกในกลุมจะสรางความเคยชินของระเบียบในการปฎิบัติทางสังคมของพวกเขาเอง และ
จิตสํานึกกลุมกลายเปนรากฐานของสังคมญี่ปุน คําจํากัดความของจิตสํานึกความเปนกลุมใน
พจนานุกรมภาษาญี่ปุน (Kokugo Jiten) แสดงใหเห็นถึงจิตสํานึกที่มาจากสองสวนคือ ( 1 ) เปน 
จิตสํานึกกลุมของชาวญี่ปุนที่เกิดขึ้นจากความตองการเขารวมเปนสวนหนึ่งของกลุม และ ( 2 )  
จิตสํานึกกลุมของชาวญี่ปุนที่รูสึกวาตนเองมีจุดเหมือนหรือสอดคลองกับผูคนในกลุมเสมือนเปนพวก 
เดียวกัน (Gopal Bhargava, 2001) 

ซูซุมุ คูราซาวะกลาววาสังคมเขตพื้นที่ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุน ในกรณีของ
ชุมชนหมูบานของชาวญี่ปุนที่เกิดจากพื้นฐานของการใชชีวิตแบบเกษตรกร ซ่ึงมีอาชีพในการทํานา มี
ชีวิตที่อยูกับน้ํ าและภู เขารวมกัน  ส่ิงรวมกันที่ เห็นชัดสิ่งหนึ่งคือน้ํ าที่ ใชในการเกษตรและ
ชีวิตประจําวัน ซ่ึงไมสามารถจะจัดเตรียมน้ําที่เฉพาะครอบครัวตนเองได เนื่องจากความจําเปนในการ
จัดเตรียมสิ่งที่ไมสามารถขาดไดตออาชีพ ผูคนในชุมชนหมูบานจึงมีความจําเปนตองรวมกันจัดเตรียม
น้ําเพื่อรวมกันใช รักษาไวซ่ึงแหลงน้ํารวมกันไมวาจะมาจากแมน้ําหรือจัดเก็บเปนบอเก็บน้ําก็ตาม 
และดูแลเสนทางไหลของน้ํารวมกัน คงรักษาใหมีน้ําใชตลอดป ทําใหสามารถเริ่มทํานาไดเปนครั้ง
แรก (Susumu Kurasawa and other, 2004, P.10) 

จากวิถีทางนี้  เพื่อการแกปญหารวมกัน เกิดเปนประเพณีและวัฒนธรรมที่ตองทําสิ่ง 
ตางๆรวมกัน แมแตส่ิงอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการเกษตรก็นําแนวคิดนี้มาใชปฏิบัติ เชนการสราง 
โครงสรางกลุมที่เกี่ยวของกับการซอมสรางหลังคาบานในหมูบาน ซ่ึงเมื่อมีการซอมสรางหลังคา  
สมาชิกจากบานตางๆ จะเขารวมซอมสรางหลังคาใหกับบานหลังที่จําเปนตองซอมแซมเรียง 
ตามลําดับเชนปนี้บานหลัง A    ปหนาบานหลัง B   ตามลําดับไป ผูเขียนไดเห็นวิถีชีวิตลักษณะนี้ที่ 
หมูบานชิรากาวะ ที่จังหวัดงิฟุ ซ่ึงเปนหมูบานที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตเชนนี้ไวอยางมั่นคงทั้งเรื่องการ
ซอมแซมหลังคาและการใชน้ําเพื่อการเกษตร เปนวิถีชีวิตที่เกื้อกูลตอกัน ชวยเหลือกันตลอดเวลา 
(ปจจุบันหมูบานนี้เปนมรดกโลก)  

ลักษณะขางตนเปนการรวมกันจัดการและแกไขปญหา วิถีชีวิตชุมชนหมูบานจะอยู
รวมกันและเพิ่มสิ่งที่จําเปนในการจัดการกับและแกไขปญหารวมกัน ผูคนในชุมชนหมูบานที่โยกยาย
ออกนอกเขตพื้นที่หมูบานจึงมีนอย ความสัมพันธระหวางบานกับบานเกิดความสนิทสนมกัน ไมวาจะ
เปนดานสังคม ดานการใชชีวิตประจําวัน หรือดานสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของก็ตาม วิถีชีวิตที่แสดงถึง
การรวมกลุมก็ยังไดรับการรักษาไวอยางเขมแข็ง เกิดเปนชุมชนเขมแข็งที่มีอยูในทุกหมูบานใน
ประเทศญี่ปุน (Susumu Kurasawa and other, 2004, P11-12) 

                แนวคิดจิตสํานึกความเปนกลุมของชาวญี่ปุนสอดคลองกับแนวคิดของแอดวินโอไลน 



  
 

ชาวเวอร (Edwin O. Raischauer, 1977) เขาใหตัวอยางกรณีการเขาทํางานในองคการของชาวญี่ปุนวา
ไมใชเปนเพียงการทําสัญญาผูกพันกันเพื่อคาจางเทานั้น แตหมายถึงการเขาไปเปนสวนเดียวกันกับ
หนวยสังคมที่ใหญขึ้นกวากลุมครอบครัว หรืออีกนัยหนึ่งเปนการตอบสนองความตองการที่จะเปน
สวนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญและมีความสําคัญ มีความภูมิใจและมีความจงรักภักดีตอองคการ ทั้งฝาย
บริหารและฝายแรงงานตางไดรับความภาคภูมิใจจากองคกรของตนเอง องคการภาคเอกชนตางๆจะ
รวมตัวกันเปนหอการคา หรือสหพันธองคการเศรษฐกิจ(เคดันเรน) ทางแพทยรวมตัวเปนกลุมวิชาชีพ 
เกษตรกรรวมตัวเปนสหกรณการเกษตรในรูปแบบเดียวกัน แอดวินโอไลนโอชาวเวอรเรียกชาวญี่ปุน
วาเปน “มนุษยองคการ(Organization man)” ที่สมบูรณ   

บางทีเราอาจจะรูสึกวาชาวญี่ปุนมีสัญชาติญาณของการรวมกลุม แตความจริงแลว 
 จิตสํานึกความเปนกลุมของชาวญี่ปุนถือวาเปนปรากฏการที่ปฏิบัติโดยทั่วไปในสังคมญี่ปุนทุกชุมชน 
จิตสํานึกความเปนกลุมของชาวญี่ปุนเปรียบไดกับฝูงปลาที่วายน้ําตามกันอยางเปนระเบียบในทิศทาง
เดียวกัน เมื่อเจอกับกอนหินก็จะหลบไปพรอมๆกันอยางเปนระเบียบ และเมื่อมีกอนหินหลนลงมาจาก
ที่สูงลงในน้ําฝูงปลาจะชะงักหรือแตกแถวออก แตในไมชาก็จะกลับวายตามๆกันเปนแถวอยางมี
ระเบียบอีกครั้ง  

จติสํานึกความเปนกลุมมีผลตอแบบแผนความสัมพันธของชาวญี่ปุนในทุกดาน เห็นได 
จากสุภาษิตโบราณของญี่ปุนที่กลาววา”ตะปูที่โผลออกมาจะถูกตีกลับลงไป” (Deru Kugi wa  
Utareru) หมายถึงชาวญี่ปุนตองเขาสูการรวมกลุม ฉะนั้นตะปูที่โผลออกนอกกลุมตองตีใหกลับเขา
กลุมเสมอ ชาวญ่ีปุนจะยกยองผูที่รวมมือรวมใจกันทํางานเปนกลุม ความมีเหตุผลและการเขาอกเขาใจ
ผูอ่ืน นอกจากนี้ยังมีความกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เขาใจซึ่งกันและกัน ส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ จากการปรึกษาหารือของกลุมหรือในรูปคณะกรรมการ มีความเห็นพองตองกันกําหนดดวย
มติเอกฉันทกลายเปนเปาหมายรวมกัน จิตสํานึกความเปนกลุมเกิดขึ้นจากสวนลึกๆในจิตใจชาวญี่ปุน
ที่ปลูกฝงมาตั้งแตวัยเด็ก ผูเขียนเคยสอบถามเพื่อนชาวญี่ปุนเกี่ยวเร่ืองนี้ ไดคําตอบวาการอยูเปนกลุม
ของพวกเขาเกิดจากการสอนมาตั้งแตวัยเด็กในโรงเรียนระดับประถม โดยมีกิจกรรมมากมายในวิชา
เรียนที่ตองรวมทําเปนทีมตั้งแตกลุมเล็กจนถึงกลุมใหญ ทุกคนใหความรวมมือเหมือนเปนหนาที่โดย
ไมมีการปฏิเสธการเขารวม เขาเพิ่มเติมวาเสมือนกับเด็กที่ยังเปนไมออนที่ดัดไดงายกวาไมแก กจิกรรม
กลุมมีมากจนสรางเปนจิตสํานึกของการมีสวนรวม มีจิตสาธารณะ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เปนทีม
เวิรคทางสังคมที่สมบูรณแบบ สงผลถึงการทํางานเปนทีมเวิรคที่ดีในธุรกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุน
เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นมา สามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพปอนสูตลาดโลก สรางพลังทางเศรษฐกิจ
ใหแกประเทศชาติ และในชุมชนทองถ่ินก็เชนเดียวกัน ประชาชนมีจิตสํานึกการรวมกลุม ดําเนิน
กิจกรรมแบบมีสวนรวม เปนทีมเวิรคเพื่องานสวนรวมหรือมีจิตสาธารณะสามารถพัฒนาสังคม



  
 

ทองถ่ิน ไดอยางมีประสิทธิภาพ กลายเปนชุมชนเขมแข็งในที่สุด  
 แตในบางกรณี จิตสํานึกความเปนกลุมก็มีมุมลบเชนเดียวกัน เนื่องจากเพื่อใหกลุม 

สามารถดําเนินการไปไดเปนอยางดีโดยปราศจากปญหาตางๆ ชาวญ่ีปุนในชุมชนจะพยายาม 
หลีกเลี่ยงการเผชิญหนากันโดยตรงระหวางผูมีความเห็นไมตรงกัน ความเห็นที่ไมตรงกันจะไมนํามา 
วิจารณกัน แตจะระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นโดยมองวาคนอื่นๆมีทาทีตอบสนองตอ 
ความเห็นนั้นอยางไร การเสนอความคิดเห็นมักเสนอกันโดยออม พูดเปนนัยๆ โดยชาวญี่ปุนจะเขาใจ 
ความหมายจากความรูสึกซึ่งกันและกันเอง หลีกเลี่ยงความขัดแยงกอนที่จะบานปลาย ผูเขียนไดเห็น
ลักษณะพิเศษนี้บอยครั้งในที่ประชุม เมื่อพนักงาน 2 ฝายเกิดขอโตแยงกัน ในเรื่องงาน ผูบริหารชาว 
ญ่ีปุนเขาไกลเกลี่ย แตดวยอุปนิสัยดังกลาวที่พูดสรุปโดยออมแบบเปนนัย ทําใหผลไกลเกลี่ยยิ่ง 
เลวรายลงไดเชนกัน จนบางครั้งผูเขียนตองขอเปลี่ยนสถานะในที่ประชุมจากหนาที่ของที่ปรึกษามา
เปนผูสรุปผลการไกลเกลี่ยที่ชัดเจน ฟนธง แบบไทยๆ  

ชาวญ่ีปุนเรียกลักษณะพิเศษนี้วา “ศิลปะการควบคุมภายใน”(Haragei) เปนการเรียก 
การตอบโตกันทางความรูสึกนึกคิดโดยไมใชคําพูด ชาวญ่ีปุนไมไววางใจคําพูด เนื่องจากเห็นวา 
คําพูดบอกไดแตส่ิงผิวเผินเทานั้น ไมสามารถบอกถึงความรูสึกภายในซึ่งกันและกันไดเทากับทาทาง 
หรือวิธีอ่ืนที่ไมใชคําพูด ดังนั้นชาวญี่ปุนจึงเชื่อวาการพูดไมมีความจําเปน แมจะเงียบนิ่งสามารถสื่อ 
ความหมายของการสื่อสารได และในทางตรงกันขามหากพูดโดยระมัดระวังหรือพูดแบบ 
ตรงไปตรงมาตามที่ตนคิด อาจทําใหกระทบกระเทือนจิตใจของฝายตรงขามหรือผูอ่ืน เปนการทําลาย 
บรรยากาศที่ดีของกลุมหรือทําลายความสัมพันธที่กลมกลืน มีคําพังเพยมากมายในภาษาญี่ปุนที่ 
แสดงใหเห็นลักษณะพิเศษนี้ของชาวญี่ปุน เชน”ปากสามารถนําไปสูความเลวรายได(Kuchi wa  
wazawai no moto)” “ความเงียบคือดอกไมที่มีคุณคา (Iwana ga hana)” หรือ “ส่ือสารจากใจถึงใจ 
(Ishin-Denshin)” ซ่ึงมีความหมายที่แสดงถึงอุปนิสัยโดยทั่วของชาวญี่ปุน (Roger J. Davies and  
Osamu Ikeno, 2002, หนา 195) แตในมุมลบ กรณีการติดตอธุรกิจระหวางประเทศ ชาวตางชาติอาจ
มองชาวญี่ปุนวาพูดจาออมคอมเหมือนมีอะไรซอนเรน หรือหลอกลวงไดเชนกันหากไมเขาใจ 
วัฒนธรรมของชาวญี่ปุนดีพอ 

ทั้งนี้ จะดวยเหตุใดก็ตาม ชาวญ่ีปุนใหความสําคัญกับการอยูเปนกลุมมากกวาปจเจก 
บุคคล จนชาวญี่ปุนสามารถใชชีวิตอยูรวมเปนหมูเหมือนฝูงปลาที่วายตามกัน อันเปนผลใหชุมชนเกิด
ความสามัคคีทําใหการปกครองทองถ่ินในประเทศญี่ปุนไดรับความสําเร็จอยางที่เห็นกันในปจจุบัน 
 
3.2  ความสัมพันธเชิงสาธารณะ (public relationship)  
              เปนความสัมพันธของผูคนที่หลากหลายบนฐานแหงความรวมมือซ่ึงไมจํากัดเฉพาะคนคุน



  
 

หนา หรือมีความสนใจเหมือนกันเทานั้น และเมื่อมองถึงวิถีชีวิตสาธารณะทีเขมแข็งของชุมชน
ทองถ่ินญี่ปุนแลว ผูเขียนพบวา ชุมชนทองถ่ินญี่ปุนมีความสัมพันธเชิงสาธารณะที่เขมแข็งมาก ซ่ึง
เกิดขึ้นจากชาวญี่ปุนมีลักษณะเฉพาะตัวในเรื่องแนวคิด “คนภายใน (Naka) กับ คนภายนอก (Soto)”ที่
จะขอกลาวตอไปนี้ 
              ในกรณีมิติดานภูมิศาสตร อาจกลาวไดวาความเปนเกาะและการอยูโดดเดี่ยวของประเทศ
ญ่ีปุนทําใหเกิดการรวมตัวเหนียวแนนกลายเปนประเทศที่มีวัฒนธรรมแบบเดียวกัน แสดงออกใน
กรอบเดียวกันของกลุม เกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกันตั้งแตภายในครอบครัว ภายในชุมชน และ 
ภายในหมูบานเพื่อปองกันอันตรายจากภายนอกชุมชนของตนเอง จนในที่สุดเกิดการแบงออกเปน  
“คนภายในกลุม”(ชาวญ่ีปุนจะเรียกวาคนภายในกลุมวา uchi)และ “คนภายนอกกลุม”(ชาวญ่ีปุนจะ 
เรียกคนภายนอกกลุมวา soto)ขึ้นในสังคมญี่ปุน  

คนภายในกลุม(uchi) ในความหมายของชาวญี่ปุนคือคนที่อยูภายในครอบครัวเดียวกัน  
หรืออยูในชุมชนหรือหมูบานเดียวกัน อยูในองคการเดียวกัน หรืออยูในประเทศเดียวกัน สําหรับคน 
ภายนอกกลุม(soto) จะใหความหมายคนที่อยูนอกชุมชนของตน แนวคิดนี้ชาวญ่ีปุนระดับผูใหญใน 
กลุมระดับตางๆจะพยายามสอนทุกคนในกลุม เพื่อตองการแยกคนในกลุมออกจากคนนอกกลุมให 
ชัดเจน และสอนใหรูจักการเกรงใจตอคนภายนอกกลุม โรเจอร เจ เดวีส และโอซามุ อิเคดะกลาววา
การพัฒนาของการสื่อสารโดยไมใชคําพูดเปนความแตกตางที่โดดเดนในสังคมญี่ปุนระหวางคน
ภายในกลุม(uchi)กับคนภายนอกกลุม(soto)  (Roger J. Davies and Osamu Ikeno, 2002, หนา 195) 
สอดคลองกับแนวคิดของ โยโกะ ฮาเซงาวะ กลาววาคนภายในกลุม(uchi) กับ คนภายนอกกลุม(soto) 
สะทอนออกทางภาษาพูดในสังคมญี่ปุน กลาวคือเมื่อชาวญี่ปุนคุยกับคนภายนอกกลุมจะใชภาษา
รูปแบบสุภาพดวยความเกรงใจ ไมกลาพูดตรงๆในสิ่งที่อาจทําใหฝายตรงขาม 
กระทบกระเทือนใจ ผูรับฟงจะสามารถเขาใจไดทันทีจากรูปแบบภาษาญี่ปุนที่ใช (Yoko Hasenaga,  
2010) ตัวอยางหนึ่งของความเกรงใจตอคนภายนอกของชาวญี่ปุน ผูเขียนพบวาชาวญี่ปุนจะโคง 
ขอบคุณซึ่งกันและกัน กลับไปมา เมื่อฝายหนึ่งโคงขอบคุณ อีกฝายหนึ่งจะโคงตอบ และการโคงนี้ไมมี
ที่ส้ินสุด หากคนใดคนหนึ่งไมหยุดกอนอีกคนหนึ่ง แสดงใหเห็นถึงลักษณะของการเกรงอกเกรงใจที่มี 
ตอฝายตรงขามที่ถือวาเปนคนภายนอกกลุม   
                 ญ่ีปุนเปนสังคมที่มีการปฏิบัติกันดวยความเกรงใจ ดังนั้นชาวญี่ปุนจึงมีการใชคําพูดอยาง
เหมาะสมโดยคําพูดที่ใชกับคนภายในจะเปนคําพูดที่ออกมาจากใจจริง (Honne) แตคําพูดที่ใชกับ 
คนภายนอกจะเปนคําพูดใชเพื่อแสดงตอหนาดวยความเกรงใจ (Tatemae) จะเห็นวาคนภายในกลุม 
จะไดรับการปฏิบัติจากคนในกลุมเดียวกันดวยความจริงใจตอกัน ในขณะที่การปฏิบัติตอบุคคล 
ภายนอกมีความเกรงใจ เปนรูปแบบพิเศษของความสัมพันธเชิงสาธารณะที่นําสูชุมชนเขมแข็งของ 



  
 

ทองถ่ินญี่ปุน 
3.3 โครงสรางพื้นฐานสาธารณะ(civic infrastructure)  

การเปดและคนหาพื้นที่สาธารณะ ทั้งที่เปนพื้นที่เชิงกายภาพและพื้นที่ทางสังคม  
(public sphere) ที่ใหผูคนมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ถือเปนเรื่องของการจัดหา
โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ ทั้งนี้ หมายรวมถึง เครือขายที่เชื่อมความสัมพันธของปจเจกบุคคล กลุม 
องคกร สถาบันที่หลากหลายของสังคมเขาดวยกัน และรวมถึงการเปดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในสังคมอีกดวย และเมื่อมองถึงวิถีชีวิตสาธารณะทีเขมแข็งของชุมชนทองถ่ินญี่ปุนแลว ผูเขียนพบวา 
ชุมชนทองถ่ินญี่ปุนมีโครงสรางพื้นฐานสาธารณะที่เขมแข็งมาก ซ่ึงเกิดขึ้นจากโครงสรางพื้นฐานของ
การดํารงชีวิตที่มาจากพื้นฐานของศาสนา โดยเฉพาะลัทธิขงจื้อที่นํามาใชสรางจิตสํานึกใหแกชาว 
ญ่ีปุน 
                 ประเทศญี่ปุนใชศาสนากําหนดโลกทัศนและวางกรอบความคิดในสังคมญี่ปุน ศาสนาที่
เผยแพรในประเทศญี่ปุนจึงเปนกลไกในการควบคุมสังคมเพื่อสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน โดย
ศาสนาชินโตเนนพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ ความบริสุทธิ์ การเจริญเติบโต และสงผานแต
ละชวงชีวิต สวนพุทธศาสนาจะดูแลเรื่องความเจ็บปวย ความตายและการศึกษา ทําใหครบวงจรชีวิต 
อิทธิพลของจริยธรรมขงจื้อทําใหเกิดความกลมเกลียว และศาสนาคริสตชวยในการหาชองวางใน
สังคม  
              ลัทธิขงจื้อตรงกับอุดมการณทางวัฒนธรรมที่มีอยูในใจชาวญี่ปุน รัฐบาลญี่ปุนใชหลัก
จริยธรรมของขงจื้อในการจัดระเบียบทางสังคมและการเมืองของประเทศในสมัยโชกุนโทกุงะวะอัน
เปนชวงที่จริยธรรมขงจื้อแพรหลายในประเทศญี่ปุน โดยญ่ีปุนจะเนนคานิยมของหนาที่ ความภักดี 
และความสําเร็จ ลัทธิขงจื้อไมมีแนวคิดเกี่ยวกับเทพ ไมมีพระ มีพิธีกรรมทางศาสนานอย มีแตแนว
ปฏิบัติ คือ คิดถูก มีชีวิตถูก ชีวิตจะดีหรือช่ัวข้ึนอยูกับความภักดีตอผูปกครอง ความกตัญูตอพอแม 
ลัทธิขงจื้อเปนลัทธิที่เนนความสุขของการอยูรวมกันของครอบครัวและของสังคม ขงจื้อใหทุกคนรัก
พอแมมากกวาคนอื่น  มีความตายก็มีการเกิด ดังนั้นเมื่อปจเจกบุคคลตายลูกหลานจะอยูตอไป ลัทธิ
ขงจื้อเนนความตอเนื่องของชีวิตครอบครัวและความกตัญู มองคนในฐานะเปนสมาชิกของ
ครอบครัวมากกวาปจเจกบุคคล ครอบครัววางขอจํากัดตางๆสําหรับสมาชิกครอบครัวกลาวคือลัทธิ
ขงจื้อจะใหความสําคัญตอความตอเนื่องของชีวิตโดยผานครอบครัว รูถึงสกุลของตน รูตนตอของ
บรรพบุรุษเปนเรื่องสําคัญ ชาวญ่ีปุนมองวาผูเสียชีวิตที่ทําคุณประโยชนใหแกประเทศจะกลายเปนเทพ 
(Kami) ยกตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนในความเชื่อนี้คือกรณีของศาลเจายะซุกุนิ (Yasukuni Shrine) ศาล
เจาที่สรางอุทิศใหแกผูเสียชีวิตในสงคราม ซ่ึงเกิดเปนขอขัดแยงขึ้นกับจีนที่เห็นวาผูเสียชีวิตที่ศาลเจา
ยะซุกุนิเปนอาชญากรสงครามทําลายประเทศจีน ควรไดรับการลงโทษ ไมใชเทพอยางที่ชาวญ่ีปุนมอง  



  
 

“ขงจื้อ” เปนชาวเมืองชานตงในปจจุบัน ผูใหกําเนิดลัทธิขงจื้อในชวงกอนคริสตศักราช  
551-497 หลักธรรมสําคัญของขงจื้อเนนในเรื่องของมนุษนิยมหรือมนุษยธรรม สงเสริมการแสวงหา
ใฝรู ยกยองความกตัญูกตเวทีตอบรรพชนและผูมีพระคุณ สนับสนุนการใชคนดีมีศีลธรรม ให
ความสําคัญตอจารีตประเพณี วัฒนธรรม มีหลักปรัชญาเนนศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อใชเกี่ยวกับทาง
โลกทางสังคม โดยชาวญี่ปุนรับลัทธิขงจื้อมาเสริมสรางและสนับสนุนระบบการปกครองเรื่อง
ชาตินิยม ความรักชาติ และหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุน (กําจร สุนพงษศรี 2551 
หนา 14) โดยลัทธิขงจื้อเปนทั้งศาสนาและคุณธรรม หลังจากเขาไปในญี่ปุนความเปนศาสนาเจือจาง
ลง เนื่องจากพุทธศาสนามีสวนทําใหลัทธิขงจื้อมีความสําคัญนอยลง แตในภายหลัง โชกุนไดนําหลัก
จริยธรรมของขงจื้อใชในการจัดระเบียบทางสังคมและการเมืองเพื่อสรางความเปนปกแผนของ
ประเทศ โดยใชการศึกษาเปนสื่อเพื่อเสริมสรางคานิยมเหลานี้ใหคงอยูตอไป กลายเปนพื้นฐานของ
พฤติกรรมที่ถูกตองตามหลักจริยธรรมในสังคมญี่ปุนตอมาในปจจุบัน 
  
3.4  วิถีแหงการปฏิบัติ (practices) 

mind-sets ของชุมชนจะเปนตัวกําหนดวิธีปฏิบัติที่จะชวยเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน เชน หากชุมชนเชื่อวาพวกเขาสามารถที่จะแกปญหาของตนเองไดโดยไมตองรอรับความ
ชวยเหลือจากภายนอก พวกเขาก็จะชวยกันในการแกไขปญหาของตนเอง กระบวนการดังกลาวมี
หลายขั้นตอน ตั้งแตการกําหนดปญหาและขอบเขต การพิจารณาไตรตรองอยางรอบดานและพินิจ
พิเคราะห (deliberation) การตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติ การประเมินผลประชาสังคมที่เขมแข็งและ
ความเปนผูนํา (leadership) จึงหมายถึง ความสามารถในการจัดการหรือกระตุนเพื่อเสริมกระบวนการ
เหลานี้ใหเปนไปอยางเหมาะสม และเมื่อมองถึงวิถีชีวิตสาธารณะทีเขมแข็งของชุมชนทองถ่ินญี่ปุน
แลว ผูเขียนพบวา ชุมชนทองถ่ินญี่ปุนมีวิถีแหงการปฏิบัติที่เขมแข็งมาก ซ่ึงเกิดขึ้นจากวิถี บูชิโด (วิถี
แหงนักรบ)ในสังคมนักรบซามูไรของญี่ปุนโบราณ สงตอเปนมรดกสูคนรุนหลัง 

วิถีบูชิโด(วิถีแหงนักรบ) ซ่ึงเริ่มมาตั้งแตสมัยคามกุระ และกลายเปนระบบจริยธรรมของ 
ชนชั้นนักรบที่ไดรับความสําเร็จอยางสูงโดยมีหลักฐานสนับสนุนจากแนวคิดปรัชญาของศาสนา  
วิถีแหงนักรบหรือบูชิโดใหความสําคัญกับ ความจงรักภักดี เสียสละตนเอง ความยุติธรรม มี
หิริโอตตัปปะ มารยาทที่ดี ความบริสุทธิ์ ความพอประมาณ ความประหยัด วิญญาณการตอสู รัก
เกียรติ รักพวกพอง (Ichiro Tsuruoka, 2002, P.360) 

เสฐียร พันธรังษี กลาวถึง บูชิโด  วามีความหมายตามตัวอักษรวา “ยุทธจริยา” หรือ เรียกอีก
อยางวามรรคาของนักรบ (The way of the knight) เปนวินัยและธรรมจรรยาของนักรบญี่ปุน       
(เสฐียร พันธรังสี, 2535, หนา 18) บูชิโด ไมไดเปนตําราที่เขียนกันขึ้นไวเปนลายลักษณหลักฐานแต



  
 

เปนธรรมจรรยาของนักรบโบราณ คือ ซามูไร ที่ส่ังสอนและปฏิบัติสืบตอกันมาตั้งแตญ่ีปุนปกครอง
ดวยระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ครองนคร (Feudalism) ระหวาง พ.ศ. 1643-1843 กลายเปนลัทธิประจํา
ชาติของประเทศญี่ปุนในที่สุด  

เมื่อดูความหมายตามหลักภาษาญี่ปุน คําวา “Bushido 武士道” แปลวา วิถีทางของนักรบ 

(Bushido : Bushi 武士= นักรบ Do 道 = วิถีทาง) เปนหลักจริยธรรมที่นักรบตองปฏิบัติ หลักบู
ชิโดนี้สืบทอดกันมาโดยประเทศญี่ปุนในสมัยนั้นแบงออกเปนแควนอิสระมีเจาผูครองแควน 
(Daimyo) เปนผูปกครองในแบบรัฐบาลทหาร โดยมีซามูไร (Samurai) เปนบริวาร ความมั่นคงของเจา
ผูครองแควน (Daimyo) ตองอาศัยความจงรักภักดีของซามูไร จึงสรางหลักจริยธรรมบูชิโดนี้สําหรับ
นักรบขึ้น เปนหลักการและแนวปฏิบัติของซามูไร ที่ยึดหลักความจงรักภักดี เสียสละตนเอง 
ความยุติธรรม มีหิริโอตตัปปะ มารยาทที่ดี ความบริสุทธิ์ ความพอประมาณ ความประหยัด 
วิญญาณการตอสู รักเกียรติ รักพวกพองเปนแนวในการปฏิบัติตน 

บูชิโด มีจุดกําเนิดจากการผสมผสานความเชื่อทางพุทธศาสนานิกายเซน คําสอนของขงจื้อ 
และศรัทธาในลัทธิชินโต โดยศาสนาพุทธเชื่อเร่ืองการตายแลวเกิดใหม ผูยึดถือบูชิโดจึงไมกลัว
อันตรายและความตาย สวนนิกายเซนเนนการทําสมาธิเพื่อบรรลุนิพพานสอนใหคนรูจักตนเองและไม
ยึดติดกับตัวตน มีหลักคําสอนสําคัญในเรื่องของวิธีการที่ทําใหจิตสงบ ใชเซนในการฝกเพื่อขับไล
ความกลัว ความไมแนนอนใจและความผิดพลาด สวนชินโต จะชวยสรางความจงรักภักดีและความรัก
ชาติใหแกบูชิโด มีการบูชาบรรพบุรุษและนับถือจักรพรรดิดุจเทพเจาและจงรักภักดีตอเจานาย ชินโต
สอนใหเชื่อวาแผนดินญี่ปุนเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และที่สถิตของเทพและวิญญาณของบรรพบุรุษ 
ซามูไรจึงมีความรักชาติและศรัทธาที่จะปกปองแผนดินของตนอง สวนบทบาทของลัทธิขงจื๊อที่มีผล
ตอบูชิโดของซามูไรคือ การเนนความสําคัญในการรักษาความสัมพันธที่มีตอผูปกครองใหได ซ่ึงนี่คือ
ความจงรักภักดีที่ซามูไรแสดงตอเจานายของตนเอง ขงจื้อสอนใหเชื่อในโลกของมนุษย ส่ิงรอบตัว
และครอบครัว หลักปรัชญาเหลานี้หลอมใหบูชิโดกลายมาเปนบทอบรมสั่งสอนและปฏิบัติกันมาใน
หมูชาวญี่ปุน จนกลายเปนรูปวิญญาณ  (spirit) และสายเลือด (blood) โดยผานการอบรมและปฏิบัติ
ตามยุทธจริยาบูชิโด เราสามารถสรุปแกนแทหลักของจริยธรรมบูชิโด(Main article Virtues)แบง
ออกเปน 7 ประการคือ (1) ความชอบธรรม (Rectitude) (2) ความกลาหาญ(Courage) (3) ความเมตตา
กรุณา (Benevolence) (4) ความเคารพนับถือ (Respect)  (5) ความจริงใจซื่อสัตยสุจริต (Honesty) (6) 
ช่ือเสียงเกียรติยศ (Honor)  (7) ความจงรักภักดี (Loyalty) และแกนแทรองของจริยธรรมบูชิโด
(Associated Virtues)  3 ประการคือ (8) กตัญูตอบรรพชน (Filial Piety)  (9) ภูมิปญญา (Wisdom) 
(10) ดูแลผูสูงอายุ (Care for aged) (Inazo Nitobe, 2004, P.34) แกนแทของจริยธรรมบูชิโดเหลานี้มีกับ
ความสัมพันธ 5 ประเภท ระหวาง เพื่อนกับเพื่อน พี่กับนอง สามีกับภรรยา พอกับลูกและเจานายกับ



  
 

ลูกนองซึ่งเปนความสัมพันธที่ซามูไรยึดถือมา ยึดหลักความยุติธรรม ความจริงใจ ความซื่อสัตยสุจริต 
และการควบคุมตนเอง ในจํานวนนี้ความยุติธรรมถือเปนหลักการสําคัญหนึ่งของซามูไรและเชื่อวา
ความจริงใจและความซื่อสัตยทําใหชีวิตมีคุณคา ในภาษาญี่ปุนมีคําพูดแสดงความเกรงใจและความ
ซ่ือสัตยของซามูไรวา "Bushi no ichibun" (pride of Samurai) หมายถึงความเชื่อใจและความจริงใจ
ของนักรบ ซามูไรจึงมีสัจจะวาจาเปนศักดิ์ศรีแหงตน ควบคุมตัวเองไมออนไหว ไมแสดงอาการไมวา
เจ็บหรือยินดี ไมบนไมรองไห สงบนิ่งทั้งการกระทําและจิตใจ ยุทธจริยาเหลานี้ชวยสรางคนญี่ปุนให
เปนคนทําประโยชนใหแกชาติและพระมหาจักรพรรดิของตนแมคนญี่ปุนจะประสบปญหาใด ๆ สง
อิทธิพลตอรูปแบบวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุนโดยรวมจนถึงปจจุบัน  

   บูชิโดยังดํารงอยูในสังคมญี่ปุน แมในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 นักบินหนวยกามิกา
เซะ(ลมแหงเทวะ) สามารถสละชีวิตเพื่อแผนดินเกิดได แมหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญ่ีปุน
จะถูกสลายไป แตเกิดเปนนักรบรุนใหมที่เรียกวา นักธุรกิจ ที่ยึดถือบูชิโดและทํางานใหบริษัทอยาง
จงรักภักดี ซามูไรพันธุใหมอุทิศตนและเวลาใหแกองคกรยิ่งกวาครอบครัวของตน แมแตผูคนใน
ชุมชนสังคมทองถ่ิน ฝายปกครองทองถ่ินหรือผูนําทองถ่ินยึดถือบูชิโดและปฏิบัติงานใหชุมชน
ทองถ่ินอยางจงรักภักดี ซามูไรพันธุใหมเหลานี้อุทิศตนและเวลาใหแกองคการที่ตนอยูอยางเต็มที่ 
ตัวอยางหนึ่งที่มีอยูทั่วไปในประเทศญี่ปุนของผูนําทองถ่ินที่มีจิตวิญาณบูชิโดฝงลึกอยูในจิตใจ ผูเขียน
มีโอกาสทําหนาที่ลามภาษาญี่ปุนจังหวัดโออิตะเกาะคิวชูประเทศญี่ปุนกับคณะศึกษาดูงานใน
โครงการศึกษาดูงานชุมชน“โออิตะ”ณ ประเทศญี่ปุนในปพศ.2551 ภายใตโครงการพัฒนาการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมศูนยเครือขายปราชญชาวบานและศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน)ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีโอกาสไดใกลชิด
กับผูนําทองถ่ินที่มีความเปนบูชิโดอยางเชน Morihiko Hiramatsu  

Shoji Mr.Kimoto  ผูอํานวยการสํานักงาน International Oita One Village One Product 
Exchange, Japan กลาวถึง Morihiko Hiramatsu วาไดรับเลือกเปนผูวาราชการของจังหวัดโออิตะอยู
ทางตะวันตกของเกาะคิวชูในป 1979 จังหวัดนี้มีพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาและที่ราบสูงและกวาง มี
ช่ือเสียงดานน้ําพุรอน(Onsen)  Morihiko Hiramatsu สามารถสรางใหเกิดการเพิ่มรายไดเพิ่มรายได
และเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในทองถ่ินตนเองแกประชาชนในจังหวัดโออิตะ ดวยความเปนผูนําที่รัก
ทองถ่ิน ยอมสละเพื่อสวนรวม(http://www.apecovop.org/ebs01-1.asp?todir=15) หลังจาก Morihiko Hiramatsu 
พนจากตําแหนงผูราชการจังหวัดโออิตะ เขารับตําแหนงประธานกรรมการสงเสริมการแลกเปลี่ยน
นานาชาติ หนึ่งหมูบานหนึ่งผลิตภัณฑ (One Village One Product : OVOP)  เขาไดกลาวถึงแนวคิด
การพัฒนาสินคา OVOP เพื่อทองถ่ินของเขาวามาจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาธุรกิจ



  
 

ชุมชนของโออิตะ ประกอบดวยแนวคิดเพื่อการเปลี่ยนจากสังคมที่มุงรายไดประชาชาติ (GNP) เปน
หลัก  ไปสูสังคมที่มุงความพึงพอใจมวลรวมประชาชาติ (GNS) เปนหลัก  โดยมีเปาหมาย เพื่อใหคน
ในชนบทมีรายไดดีขึ้น และพัฒนาทองถ่ินใหมีความภาคภูมิใจในตนเอง และแนวคิดเพื่อการ
ผสมผสานระหวางการพัฒนาทองถ่ินจากภายนอก เชน การลงทุนจากตางประเทศ และการพัฒนาจาก
ภายในทองถ่ิน เชน ทรัพยากร  วัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ิน เพื่อปรับปรุงมาตรฐานความ
เปนอยูของชุมชน Morihiko Hiramatsu กําหนดหลักปรัชญา OVOP  ประกอบดวย (1) คิดระดับโลก
แตทําระดับทองถ่ิน (Think Globally, Act Locally) หมายถึงผลิตสินคาที่คง กล่ิน สี และวัฒนธรรม
ของทองถ่ิน ที่สามารถเขาถึงรสนิยมของผูบริโภคไดทั่วประเทศและทั่วโลก (2) เปนอิสระ พึ่งพา
ตนเอง และคิดอยางสรางสรรค (Self-reliance and Creativity)  กิจกรรมตาง ๆ ตองมาจากความ
ตองการของคนในทองถ่ินโดยตรง โดยหนวยงานของรัฐมีหนาที่เพียงใหการสนับสนุนเทคโนโลยี
และการตลาดเทานั้น (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)                                                         

ความเปนผูนําทองถ่ินที่เต็มเปยมไปดวยความเปนบูชิโดของ Morihiko Hiramatsuแสดง
ออกมาจากความพยายามในการทุมเทอยางเต็มที่ในการพัฒนาจังหวัดโออิตะใหพัฒนาทั้งมิติดาน
สังคมและมิติดานเศรษฐกิจ สรางทั้งจิตสํานึกความเปนกลุม รวมรงรวมใจและรายไดของทองถ่ินโดย
ผานการอบรมสูชุมชน เขาจัดตั้งโรงเรียนภาคค่ํา ฝกอบรมผูทํางานตอนกลางวันในเขต    โออิตะซึ่งมี 
12 โซน ๆ ละ 1 แหง  ผูเขารับการฝกอบรมมีทั้งเกษตรกร  แมบาน เจาหนาที่สหกรณ   ครู และ
ขาราชการ  ไมมีตํารา แตเปนการเชิญผูประสบความสําเร็จมาบรรยาย หลักสูตร 2 ป นอกจากนี้ยังมี
โรงเรียนสอนเฉพาะทาง เชน สอนดานการเกษตร  การปศุสัตว   การคา และการทองเที่ยว เปนตน  
กลุมแมบานเกษตรในภูมิภาค จะมีบทบาทสําคัญในการแปรรูป  การเปดรานจําหนาย รวมทั้งการวิจัย
ผูบริโภค เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑโดยยึดหลักการ  ผลิตในพื้นที่  บริโภคในพื้นที่ เพื่อส่ิงแวดลอมและ
สุขภาพที่ดี   

3.5  กระบวนการเรียนรู (civic learning) 
เปนกระบวนการเรียนรูจากการทํางานรวมกัน ลักษณะของการเรียนรูจะตองมีคุณคาตอ

การสรางสรรคความเปนชุมชน นั่นคือ การเรียนรูรวมกับคนอื่น สนองตอบตอความสนใจรวมกันหรือ
ตอการแกไขปญหาของชุมชน กระบวนการเรียนรูนี้จะยังนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของ mind-sets ขึ้น
เรื่อย ๆ อีกดวย และเมื่อมองถึงวิถีชีวิตสาธารณะทีเขมแข็งของชุมชนทองถ่ินญี่ปุนแลว ผูเขียนพบวา 
ชุมชนทองถ่ินญี่ปุนมีวิถีแหงการปฏิบัติที่เขมแข็งมาก ซ่ึงเกิดขึ้นจากการจัดกระบวนการเรียนรูอยาง
เปนระบบ ประกอบกับชาวญี่ปุนเปนกลุมชนที่สนใจและรักในการอานอยูตลอดเวลา โดยเห็นไดจาก
เวลาขึ้นรถไฟฟา (เชนสายยามาโนเทะในกรุงโตเกียว) หรือรถไฟใตดิน ชาวญ่ีปุนที่เดินทางไปมา แม



  
 

ตองยืนเกาะราวภายในตูรถไฟเนื่องจากที่นั่งเต็มก็ตาม มือของพวกเขาที่วางจะถือหนังสืออานดวย
ความตั้งใจตลอดการเดินทาง 

ยุคของการรณรงค “ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง(Machidukuri)”ของประเทศญี่ปุน มี
ความเชื่ออยูวาปญหาหรือประเด็นสภาพแวดลอมในการดํารงชีวิตในทองถ่ิน ไมมีใครที่จะเขาใจและ
รับรูไดมากกวาผูคนในชุมชนทองถ่ินนั้นๆอยางแนนอน เนื่องจากเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับ
พื้นที่นั้นๆ ซ่ึงหมายความวายุทธศาสตรการพัฒนาเมือง(Machidukuri)นั้นตองมีแนวคิดของการเขามี
สวนรวมของผูคนในชุมชนนั้นๆ คํานึงถึงการปรับปรุง การจัดเตรียมเพื่อสภาพแวดลอมที่ใกลเคียงกับ
ความเปนอยูมากที่สุด เปนการปฏิบัติจริงที่นําไปสูการยกระดับการยืนหยัดดวยตนเองและยึดชุมชน
ทองถ่ินของพวกเขาเปนแกนหลักสําคัญ(Susumu Kurasawa and other, 2004, P.57) 

เชอรี่ อาร อัลสเตนในปคศ. 1969 เขียนบทความเรื่อง “A Ladder of Citizen 
Participation” เขาไดแบงแยกระดับการกําหนดนโยบายของชุมชนทองถ่ินออกเปน 8 ระดับดังตาราง
ภาพตอไปนี้ (Sherry R. Arnstein, 1969, P.217) 
แผนภาพที่ 2  ระดับการเขารวมของคนในชุมชนตามแนวคิดของ Sherry R. Arnstein 
การดูแลตนเอง 
Citizen control 
เสริมสรางพลังอํานาจ                                       ระดับของสิทธิอํานาจประชาชน 
Delegated power                Degrees of citizen power 
การเปนหุนสวน 
Partnership 
การปลอบใจ 
Placation 
การปรึกษาหารือ                                              ระดับของรูปแบบการมีสวนรวม 
Consultation                   Degrees of tokenism 
การใหขอมูล 
Informing 
การรักษาพยาบาล                                            
Therapy                     การไมเขามีสวนรวม 
การจัดการ                     Nonparticipation 
Manipulation                     
 



  
 

ที่มา Sherry R. Arnstein “A Ladder of Citizen Participation” 1969, AIP JOURNAL July,1969 P.217. 
จากภาพจะเห็นวา การรักษาพยาบาลและการจัดการจะอยูในระดับของการไมเขามีสวน

รวมของประชาชน และการปลอบใจ การปรึกษาหารือ และการใหขอมูลเทานั้นที่อยูในระดับการ
รูปแบบการเขามีสวนรวม และสุดทาย การดูแลตนเอง การเสริมสรางพลังอํานาจ และการเปนหุนสวน
จะอยูในระดับของสิทธิอํานาจประชาชน ในความเปนจริงแลวประเทศญี่ปุน ระดับการเขามีสวนรวม
เปนการปฎิบัติเพื่อพิธีกรรมเปนการแสดงความคิดเห็นเทานั้น จะไมสามารถดําเนินกิจกรรมใดๆได
เลยหากปราศจากการมอบอํานาจและสิทธิในการเขามีสวนรวมเพื่อการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของ
รวมกัน ดังนั้น ในมุมมองของนักคิดชาวญี่ปุน อากิระ ทามุระ ไดแบงระดับการเขามีสวนรวมของ
ชุมชนทองถ่ินเปน 9 ระดับดังนี้ (1) ความสนใจ (2) ความรู (3) นําเสนอความคิดเห็น (4) ความคิดเห็น
และการตอบสนอง (5) การประชุมพิจารณาแนวทางนําเสนอ (6) การอภิปรายในกลุมประชาชน (7) 
การนําเสนอแผนจากประชาชน (8) การจัดการจากประชาชน (9) การบริหารจากประชาชน โดย
เร่ิมตนจากการสรางใหเกิดความสนใจ จากนั้นรับขอมูลขาวสาร ออกเสียงแสดงความคิดเห็น ยกระดบั
จิตสํานึกพรอมทั้งการเขารวมประชุมพิจารณาอยางเปนระบบ นําไปสูการเขารวมกันตัดสินใจกําหนด
แผนและกําหนดนโยบายโดยประชาชน กอนการเริ่มดําเนินการ นอกจากนี้ อากิระ ทามุระยังนําเสนอ
กระบวนการที่จําเปนเพื่อการสรางนโยบาย โดยแบงออกเปน 7 ขั้นตอนคือ (1) การคนพบหัวขอ (2) 
การพิจารณานโยบาย (3) การนําเสนอแนวทางนโยบาย (4) ปรับแตงและพิจารณาแนวทางนโยบาย (5) 
กําหนดแนวทางนโยบาย (6) ดําเนินการตามนโยบาย (7) บริหารควบคุม หากการเขารวมในระดับของ
การนําเสนอแนวทางนโยบายขั้นตอนที่ (3) เกิดขึ้นจริง อันดับแรกการปฏิบัติรวมกันระหวางภาครัฐ
และภาคประชาชนจะเปนไปไดอยางแนนอน กลาวคือเขาเห็นวาการเขามีสวนรวมในสวนกอนหนานี้
เปนสิ่งสําคัญ ดังนั้น ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง (Machidukuri) ของประเทศญี่ปุนที่ผานมา ประชาชน
ในทองถ่ินจะเขามีสวนรวมตั้งแตกระบวนการตนๆ และจําเปนตองกระจายอํานาจและสิทธิในการ
ตัดสินใจใหแกประชาชนในทองถ่ินนั้นๆอยางเต็มที่ (Akira Tamura, 2003, หนา 127-128) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองจําเปนตองมีกระบวนสรางความรูของชุมชน อากิระ ทามุ
ระ  กลาววาประชาชนจะยืนหยัดไดดวยตนเองจําเปนตองใหการศึกษาตั้งแตวัยเด็ก  (Akira 
Tamura ,2003, หนา 131) ดังคําพังเพยโบราณของชาวญี่ปุนที่อยูในจิตสํานึกของชาวญี่ปุนมาตั้งแต
อดีตวา “แมหินที่มีความเย็นเพียงใด หากไดนั่งทับนานถึงสามปก็สามารถทําใหหินนั้นอุนขึ้นได
แนนอน” (Ishi no ue nimo sannen) และ “เรียนรูส่ิงใหมตองเริ่มจากเรียนรูส่ิงเกาใหเขาใจอยางถอง
แท” (Onko-Chishin) คําพังเพยโบราณของญี่ปุนเหลานี้แสดงใหถึงเห็นวาจิตสํานึกของชาวญี่ปุนที่คิด
เสมอวากระบวนการสรางความรูในชุมชนตองอาศัยความอดทน ใชเวลาสรางสมความรู ตั้งแตวัยเด็ก
และตองเรียนรูตั้งแคความรูพื้นฐานใหเขาใจอยางถองแทกอนการเรียนรูส่ิงใหมเพื่อการพัฒนาที่ดีกวา 



  
 

(Yoshikazu Ikeda, 1995, P. 192) 
                   แนวคิดขางตนสอดคลองกับซูซุมุ คุราซาวะ เขากลาววาการปฎิบัติจริงจังในเรื่อง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง(Machidukuri)ของสังคมญี่ปุน มีประชาชนในทองถ่ินเขารวมสนับสนุน 
ซ่ึงหมายถึง”ยุทธศาสตรการพัฒนาคน(Hitodukuri)”เปนสิ่งจําเปนที่ตองทําควบคูไปดวย ยุทธศาสตร
การพัฒนาคน(Hitodukuri)เปนหัวขอที่มีความสําคัญไมเพียงเฉพาะประชาชนในทองถ่ินเทานั้น แต
รวมไปถึงการปฏิรูปจิตสํานึกของเจาหนาในหนวยราชการทองถ่ินและผูนําทองถ่ินดวย ชาวญ่ีปุนมัก
กลาวเสมอวา “ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองคือยุทธศาสตรการพัฒนาคน” ฉะนั้นในประเทศญี่ปุนการ
พัฒนาเมืองจะครอบคลุมถึงการฝกอบรมใหการศึกษาตอทรัพยากรมนุษย เพื่อการดําเนินการพัฒนา
เมืองไดอยางจริงจัง กลาวคือมีความจําเปนที่ตองใหความสําคัญตอการศึกษาแก คนที่พัฒนาเมืองของ
ทองถ่ินนั้นๆ (Susumu Kurasawa and other, 2004, P. 61) 

ในประเทศญี่ปุน แนวคิดการพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาเมือง ทําใหทองถ่ินตางๆ
จําเปนตองเปดโรงเรียนพัฒนาเมือง หลักสูตรพัฒนาเพื่อประชาชน เวิรคชอปพัฒนาเมือง เปนตน แต
ละทองถ่ินจะดําเนินการในรูปแบที่หลากหลายแตกตางและไดรับความสําเร็จเปนสวนใหญ การ
ดําเนินการนี้ไมเพียงเฉพาะกับกลุมKey Personในทองถ่ินเทjานั้น แตครอบคลุมไปถึงหลักสูตรการ
ฝกอบรมและเวิรคชอปเพื่อสรางแนวคิดการพัฒนาเมืองใหแกเยาวชนตั้งแตวัยเด็กและผูพิการใน
ทองถ่ิน กลายเปนลักษณะพิเศษที่จะเห็นไดทั่วไปในทองถ่ินญี่ปุน กระจายโอกาสการเรียนรู การเขามี
สวนรวมในรูปแบบของโรงเรียนพัฒนาเมือง ตัวอยางหนึ่งที่ซูซุมุ คุราซาวะกลาวอางอิงถึงคือเมืองยา
มาโต จังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุน มีการกอตั้งโรงเรียนสรางเมืองยามาโตเพื่อวัตถุประสงคในการ
ใหการศึกษาตอ Key Person ของการพัฒนาเมือง และสรางคําขวัญวา “เมืองของพวกเราตองพัฒนา
ดวยมือของพวกเราเอง” กลายเปนคําขวัญหลักที่ประชาชนในทองถ่ินเมืองยามาโตยึดถือ และให
การศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อการพัฒนาเมืองอยางจริงจัง ปจจุบันโรงเรียนพัฒนาเมืองของ
เมืองยามาโต จังหวัดคานางาวะมีหลักสูตรที่เปดสอน 3 หลักสูตร คือ “หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนา
เมือง” “หลักสูตรผูชํานาญการระดับกลางเพื่อการพัฒนาเมือง” และ “หลักสูตรผูชํานาญการระดับสูง
เพื่อการพัฒนาเมือง” ปคศ.1997 เร่ิมรับนักศึกษาหลักสูตรพื้นฐานพัฒนาเมือง และหลังจากนั้นรับ
สมัครเพิ่มทุกปการศึกษา ถึงรุนที่ 3 มีนักศึกษาเกือบ 100 คนที่เขารวมอบรมในหลักสูตร ทรัพยากร
มนุษยที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะออกมาเปนบุคคลากรสําคัญเขาสูกระบวนการพัฒนาเมืองอยาง
เปนระบบ ออกไปสรางกลุมวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับปญหาการพัฒนาเมืองในมิติตางๆ เขาไปเปน
คณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตรพัฒนาเมืองและอื่นๆ ประเทศญี่ปุนทุมเทอยางเต็มที่ในการพัฒนา
คนเพื่อการพัฒนาเมืองอยางแทจริง (Susumu Kurasawa and other ,2004, P. 62) และนี่ก็คงเปนอีก
หนึ่งปจจัยหลักที่ทําใหชุมชนในประเทศญี่ปุนเกิดความเขมแข็งสามารถพัฒนาชุมชนทองถ่ินสูความ



  
 

มั่งคั่งและมั่นคงดวยความรวมมือของผูคนในทองถ่ินอยางที่เห็นในปจจุบัน จนกลายเปนตนแบบของ
การพัฒนาทองถ่ินที่ทุกประเทศใหความสนใจ 
 
 
4.บทสรุป 
                                   การพัฒนาเพื่อความเจริญกาวหนาและสรางชุมชนเขมแข็งในทองถ่ินรวมทั้ง
พัฒนาสูการปกครองทองถ่ินที่เปนเลิศจําเปนตองมีบทเรียนจากประเทศที่พัฒนาแลว ประเทศหนึ่งที่
ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากทั่วโลกวามีรูปแบบการบริหารจัดการทองถ่ินที่ไดรับความสําเร็จ
อยางมากประเทศหนึ่งคือประเทศญี่ปุน โดยมิติดานโครงสรางการบริหารราชการแผนดินของประเทศ
ญ่ีปุนที่เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ.1947 จะแตกตางจากประเทศไทย กลาวคือประเทศญี่ปุนแบง
โครงสรางออกเปน 2 สวนในขณะที่ประเทศไทยแบงเปน 3 สวน และมิติดานการบริหารราชการ 
ประเทศญี่ปุนมีการบริหารราชการสวนกลางที่ไมมีอํานาจปกครองหรือส่ังการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินไดเลย แตมิติที่สอดคลองกับประเทศไทยคือมิติดานนโยบายที่ใหความสําคัญกับการกระจาย
อํานาจสูทองถ่ินเชนเดียวกัน แตรูปแบบการปกครองทองถ่ินที่สรางความเจริญกาวหนาของทองถ่ินที่
สําเร็จในประเทศหนึ่งอาจจะไมสามารถเลียนแบบจนไดรับความสําเร็จไดในอีกประเทศหนึ่ง สาเหตุ
เนื่องจากสังคมมีพื้นฐานและขอจํากัดทางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ซ่ึงอาจกลาวได
อีกนัยหนึ่งวา ความสําเร็จของการพัฒนานั้นเกิดขึ้นจากปจจัยของมิติดานอื่นๆที่มิใชมิติดานโครงสราง 
ดานการบริหารหรือดานนโยบายเทานั้น เชนมิติดานวัฒนธรรม ฉะนั้นในการศึกษาบทเรียนชุมชน
เขมแข็งของประเทศญี่ปุนจึงควรศึกษาถึงมิติดานวัฒนธรรมของชาวญี่ปุนประกอบควบคูไปดวย ซ่ึง
ลักษณะจําเพาะของชาวญี่ปุนที่มีลักษณะคือ การใหความสําคัญกับความสัมพันธตางระดับ เชนรุนพี่
กับรุนนอง การเคารพตอความคิดและความรูสึกของฝายตรงขามเสมอ การเคารพและรักษาธรรมชาติ
โดยสรางสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ลักษณะจําเพาะของชาวญี่ปุนเหลานี้มาจากวัฒนธรรมที่
สืบทอดมาตั้งแตอดีตสงเปนมรดกสูคนรุนหลัง สรางเปนชุมชนเขมแข็งของชาวญี่ปุนในปจจุบัน  

องคประกอบอันจําเปนของชุมชนเขมแข็งของปะเทศญี่ปุนในมิติดานวัฒนธรรมประกอบ
ไปดวยมิติดานวัฒนธรรมที่สรางแนวคิดหรือจิตใจที่มุงมั่น (mind-sets of mentalities) มิติวัฒนธรรมที่
สรางความสัมพันธเชิงสาธารณะ (public relationship) มิติทางวัฒนธรรมที่สรางโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณะ(civic infrastructure) มิติดานวัฒนธรรมที่สรางวิถีแหงการปฏิบัติ (practices) และมิติดาน
วัฒนธรรมที่สรางกระบวนการเรียนรู (civic learning) โดย แนวคิดหรือจิตใจที่มุงมั่นในประเทศญี่ปุน
เกิดขึ้นจากการมีสังคมอยูรวมเปนกลุม สรางใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะรวมตัวเปนกลุมที่ชาวญี่ปุน
เรียกอยางเปนทางการ ”Shudan Ishiki (จิตสํานึกความเปนกลุม)”  ความสัมพันธเชิงสาธารณะใน



  
 

ประเทศญี่ปุนเกิดขึ้นจากชาวญี่ปุนมีลักษณะเฉพาะตัวในเรื่องแนวคิด “คนภายใน (Naka) กับ คน
ภายนอก (Soto)” โครงสรางพื้นฐานสาธารณะในประเทศญี่ปุนเกิดขึ้นจากโครงสรางพื้นฐานของการ
ดํารงชีวิตที่มาจากพื้นฐานทางศาสนาโดยเฉพาะอยางลัทธิขงจื้อที่นํามาใชสรางจิตสํานึกใหแกชาว
ญ่ีปุน วิถีแหงการปฏิบัติในประเทศญี่ปุนเกิดขึ้นจากวิถี บูชิโด (วิถีแหงนักรบ)ในสังคมนักรบซามูไร
ของญี่ปุนโบราณสงตอเปนมรดกสูคนรุนหลัง และกระบวนการเรียนรูในประเทศญี่ปุนเกิดขึ้นจากการ
จัดกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ ประกอบกับชาวญี่ปุนเปนกลุมชนที่สนใจและรักในการอานอยู
ตลอดเวลา 

มิติดานวัฒนธรรมเหลานี้เปนปจจัยหลักที่ทําใหชุมชนในประเทศญี่ปุนเกิดความเขมแข็ง
สามารถพัฒนาชุมชนทองถ่ินสูความมั่งคั่งและมั่นคงดวยความรวมมือของผูคนในทองถ่ิน จน
กลายเปนตนแบบของการพัฒนาทองถ่ินที่ทุกประเทศใหความสนใจ  
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