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ประเด็นปัญหาความเหลื่อมลาในญีป่ ุ่นถูกหยิบยกขึนในช่วงหลังทศวรรษ ๑๙๙๐ ซึ่งมีการ
พูดถึงอย่างต่อเนื่อง แต่เดิมสังคมญี่ปุ่นมองว่าเป็นสังคมที่มีความเสมอภาพ ทังนีหลังสงครามโลก
ครังที่ ๒ กลับปรากฏปัญหาความเหลื่อมลาทางรายได้ของประชากรเพิ่มมากขึน โดยเฉพาะในช่วง
ปี ๑๙๖๗ – ๑๙๗๕ โดยมี ก ารแบ่ ง ชนชั นทางสั ง คมและการเคลื่ อ นย้ า ยของประชากร
ภายในประเทศ ซึ่ ง ความส าคั ญ ของปั ญ หานี ถู ก น าเสนอผ่ า นแนวคิ ด ของนั ก วิ ช าการ คื อ
Tachibanaki ในปี ๑๙๙๘ โดยชีให้เห็นว่าความเสมอภาพทางสังคมของญี่ปุ่นเป็นแค่ความเชื่อ
อย่างหนึ่ง โดยมีการตังคาถามว่า ความเหลื่อมลาของญี่ปุ่นมีมากกว่าประเทศทางตะวันตกหรือไม่
ซึ่งมีข้อสังเกตที่จะต้องศึกษาอยู่ ๕ ประการ ได้แก่
๑. การค้นหาแรงจูงใจที่ทาให้ความเหลื่อมลามีเพิ่มมากขึน
๒. ความเชื่อในสังคมของญี่ปุ่นที่มีความเท่าเทียมกัน
๓. สังคมที่เท่าเทียมกันมีลักษณะอย่างไร
๔. องค์ประกอบทางประชากรศาสตร์ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของสตรีในตลาดแรงงาน
๕. ทัศนคติของสตรีที่เป็นมารดาต่อการทางานนอกบ้าน

ักก

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑. เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาและสาเหตุหลักของความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจและ
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ผลกระทบต่อตลาดแรงงานและสตรีภายในประเทศญี่ปุ่น

สำน

สมมติฐาน
สมมติฐานหลักได้แก่ แม้ญี่ปุ่นเองจะมีความเชื่อว่าชาติของตนมีความพิเศษ หรือที่เรียกว่า
Nihonjiron และเป็ น ประเทศที่ ป ระสบความส าเร็ จ ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งรวดเร็ ว ภายหลั ง
สงครามโลกครังที่ ๒ ก็ตาม แต่ยังมีความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจและสังคมในตลาดแรงงานอยู่
ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) จากการนาเสนอของ Prof. Mari
Minowa แห่งมหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น ในการบรรยาย หัวข้อ “ความไม่เท่าเทียมกัน
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของญี่ปุ่น ”แก่คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งเดินทาง
ศึกษาดูงาน ในหัวข้อ “การจัดการคดี (เน้นหลักนิติธรรม)” ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ เมืองอิบารากิ
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
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จากสภาพปัญหาที่นาเสนอในบทที่ ๑ นักวิชาการญี่ปุ่นได้นาเสนอข้อสังเกตที่จะต้อง
ศึกษาในประการแรก คือ แรงจูงใจของความเหลื่อมลาที่เพิ่มมากขึน โดยมีข้อถกเถียงที่หยิบยก
เรื่องความเหลื่อมลา เริ่มในช่วงหลังทศวรรษ ๑๙๙๐ มีการพูดถึงความเหลื่อมลาเรื่อยมา แต่เดิม
สังคมญี่ปุ่นในสายตาของชาวญี่ปุ่นเองจะมองว่าสังคมของตนมีความเสมอภาค แต่ต่อมาได้ปรากฏ
ปัญหาความเหลื่อมลาทางรายได้หลังสงครามโลกครังที่สอง ในราวทศวรรษที่ ๕๐ และมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึนในราวปี ๑๙๖๗ – ๑๙๗๕ มีการแบ่งชนชันทางสังคมและการเคลื่อนย้ายทางประชากร
ทังนี Tachibanaki ได้นาเสนอแนวคิดแรก ในปี ๑๙๙๘ ว่า ความเสมอภาคของสังคัมญี่ปุ่นเป็น
แค่ความเชื่อ และ Sato นาเสนอแนวคิดในปี ๒๐๐๐ ว่ามีการเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยมีชนชันที่
สูงกว่าและชนชันแรงงานแบ่งแยกกัน ซึ่งมีงานวิจัยของ Nishi Zaki ในปี ๑๙๙๘ มองในระดับ
จุลภาคถึงรายได้ครอบครัว การใช้จ่ายเปรียบเทียบในช่วงปี ๑๙๘๔ – ๑๙๙๔ โดยมองว่า รายได้
และรายจ่ายของครอบครัวญี่ปุ่นยังอยู่ระดับปานกลางไม่ได้แตกต่างอย่างรุนแรง ซึ่งมีงานวิจัยของ
Ohta ปี ๒๐๐๐ และ Sakaguchi ปี ๒๐๐๗ สนับสนุน
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แต่เดิมญี่ปุ่นมองตนเองจากลักษณะของชาติของตนว่าเป็น Nihonjiron คือ หลักความ
เชื่ อ ว่ า ญี่ ปุ่ น มี ค วามพิ เ ศษ เพราะเป็ น ประเทศแรกที่ ป ระสบความส าเร็ จ ทางเศรษฐกิ จ หลั ง
สงครามโลก ครังที่ ๒ ทังนี นโยบายของรัฐบาลนาย Ikeda ในปี ๑๙๖๐ มีแผนการเพิ่มรายได้
ประชากรขึนเป็น ๒ เท่า (Income Dumping Plan) และ Ruth Benedict ได้นาเสนองานวิจัย
สังคมญี่ปุ่นปี ๑๙๔๖ โดยมองผ่านสัญลักษณ์ได้แก่ Chrysanthemum and the Sword ดอก
เบญจมาศและดาบอันสื่อถึงแนวความคิดของความละอายต่อการกระทาความผิด ความจงรักภักดี
และความรักชาติ นอกจากนี ยังมีงานเขียนของนักวิชาการต่างประเทศ ได้แก่
- James Abeggien, Japanese Factory (1๙๕๘)
- Ronald Dore, British Factory (๑๙๗๓) เป็นการเปรียบเทียบอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น
และอังกฤษ
- Ezra Vogel, Japan as Number One (๑๙๗๙) โดยยกย่องสังคมและผู้นาของญี่ปุ่นใน
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
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ทังนี มีงานวิจัยของ Chie Nakane, Japanese Society (๑๙๗๒) ได้มองว่าสังคม
ญี่ปุ่นมีอัตราการเกิดสูงและเน้นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มถึงลาดับชันการเคารพผู้ที่อยู่สูงกว่า
และในงานเขียนของ Takeo Doi, The Structure of Amae (๑๙๗๑) คาว่า “Amae” (อะ
มะเอะ) แปลว่า ความสัมพันธ์พ่อลูก มีทังความสมัครสมานสามัคคี
ประเด็นที่จะต้องพิจารณาในประการที่สอง คือ ความเชื่อในสังคมของญี่ปุ่นที่มีความเท่า
เทียมกัน ศึกษาจากการจ้างงานที่นาเสนอในงานวิจัยของ Odaka (1984) และ Koike (๑๙๙๓)
เป็นการจ้างงานจนสูงอายุมีลักษณะพิเศษของสังคมญี่ปุ่นคือมีการจ้างงาน การทางานตลอดชีพ
จนแก่ทาให้มีความเสถียรภาพและมีการสร้างความจงรักภักดี ถือว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ ของบริษัท
นอกจากนี เรื่องของความสุดยอดของญี่ปุ่น การเติบโตทางอุตสาหกรรมที่รวดเร็วมาก
ก่อให้เกิดข้อเสีย มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เกิดโรคมินามาตะ และโรคอิไตอิไต โดยรัฐบาลเน้นการ
จัดสวัสดิการในปี ๑๙๗๓ เป็นปีแรก โดยให้การรักษาฟรีกับผู้สูงอายุ การประกันสุขภาพแต่ทาได้
แค่พักเดียว จนถึงปี ๑๙๗๘
ช่วงทศวรรษที่ ๗๐ ถึง ๘๐ สังคมญี่ปุ่นทังหมดถือเป็นสังคมชนชันกลาง มีความเท่าเที ยม
กัน ผู้คนสามารถซืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทุกคนได้ประสบกับสิ่งที่คล้ายๆกัน ดูรายการทีวี
เดียวกัน มีตู้เย็น เครื่องซักผ้า ถ้ามองสถิติตัวเลขของ OECD ปี ๑๙๗๖ การกระจายรายได้ มองว่า
ญี่ปุ่นเป็นสังคมมีความเท่าเทียมกันมากที่สุด ต่อมาเริ่มมีลักษณะทางสังคม โดยมีจิต สานึกว่าชาว
ญี่ปุ่น เองเป็น ชนชันกลางไม่มีการแบ่งชนชันเกิด ขึน แต่ต รงนียังมีสิ่งที่เป็นตัวชีวัด ในงานของ
Tominaka ที่ยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดี ระดับการศึกษา รายได้ ชันของลักษณะงาน เรียกได้ว่า
สถานภาพยังไม่มีความสม่าเสมอเท่าไร จึงมีข้อสังเกตว่า ความเหลื่อมลานีควรที่จะทาให้เกิดน้อย
ที่สุด เท่าที่เป็น ไปได้ ซึ่งมีแ นวคิด นีมายาวนานมาก และในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ปี ๑๙๙๐ มี
หลายๆอย่างปรากฏมาให้เห็นว่าญี่ปุ่นก็มีสภาพที่เหลื่อมลามากอยู่
ประการที่สามที่ต้องพิจารณาต่อมาก็คือว่า สังคมญี่ปุ่นมีความไม่เท่าเทียมกันอย่างไร พืนฐาน
อย่างหนึ่งที่จะบอกได้ก็คือ โครงสร้างความไม่เท่าเทียมกันได้แก่ ประชากรผู้สูงอายุและอัตราการ
เกิดและอัตราการตาย การเจริญพันธ์ที่ลดน้อยลง ในช่วงปี ๑๙๕๐ ถึง ๑๙๘๐ มันมีการลดลงของ
อัตราการเกิดของทุกประเทศ แต่มีแนวโน้มที่หลากหลาย ในปัจจุบันก็เร่งให้มีอัตราการเกิดมาก
ขึน มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อัตราการเกิดที่ลดลงต่ามาก จึงต้องมีนโยบายมาจัดการตรงส่วนนี
นโยบายThe Angel Plan หรือแผนนางฟ้า ปี 1999 ให้มีการกระตุ้นการเจริญพันธ์ ส่งเสริมให้
คุณแม่สามารถไปทางานได้และให้ฝ่ายพ่อมีส่วนดูแลลูกด้วย อนุญาตให้ลางานได้ มีกฎหมายปี
๒๐๐๓ กระตุ้นการเกิด แต่กว่า ๔๐ ปีแล้วยังไม่มีความชัดเจนของอัตราการเกิดที่สูงขึนก็ยังคงอยู่
ที่ร้อยละ ๒.๐๗
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ประการที่สี่ สาหรับแนวความคิดของผู้หญิงที่เป็นคุณแม่ที่ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงาน ก็ยังมี
แนวคิดขัดแย้งกัน ซึ่งรัฐบาลเองก็ยังไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ แน่นอนว่าไปกระทบโครงสร้างทาง
สังคมอื่นของญี่ปุ่นด้วย ได้มีการวัดค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ทางสังคมศาสตร์ในส่วนความไม่เท่าเทียมกัน
ของสังคมที่เพิ่มสูงขึน
สาหรับประการที่ห้า องค์ประกอบทางประชากรศาสตร์กบั ความไม่เท่าเทียม อย่างที่เคย
กล่าวไว้ว่า สังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมผู้สูงอายุและอัตราการเกิดต่า ซึ่งก็เกิดขึนกับทุกประเทศที่มีความ
เจริญด้านอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้ว ในส่วนนีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเศรษฐกิจญี่ปุ่นช่วง
เศรษฐกิจฟองสบู่ปี ๑๙๘๐ ถึง ๑๙๙๐ และการชะลอทางเศรษฐกิจตัวทาให้เกิดสังคมผู้สูงอายุ มี
คนวัยทางานน้อย ในส่วนเปรียบเทียบของญี่ปนุ่ กับไต้หวัน โดยค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ที่สูงขึนของญี่ปุ่น
ทาให้มองว่าภาวะไม่เท่าเทียมมีเพิ่มสูงขึน แต่ก็นาไปสู่สภาพสังคมเน้นสวัสดิการมากขึนเพื่อ
ประคองความมัน่ คงด้านรายได้ สังคมสวัสดิการของญีป่ ุ่นในการให้ความมั่นคงในการครองชีพของ
ครอบครัว ซึ่งสะท้อนภาพของความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ของสังคมผู้สูงอายุมากขึน และมี
การจัดทาระบบประกันสังคม ก็สะท้อนภาพจากค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ทาให้มีแนวโน้มความไม่เท่า
เทียมกันของญี่ปุ่น ต่อมาในเรื่องของความไม่เท่าเทียมทางรายได้ซึ่งมีอัตราที่เพิ่มสูงขึนของคนอายุ
น้ อ ย การที่ ค นอายุ น้ อ ยแต่ ง งานช้ า ก็ จ ะมี จ านวนหั ว หน้ า ครอบครั ว น้ อ ย ตรงนี มี ผ ลการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอายุของผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่เห็นได้ชัดคือการเปลี่ยนแปลงของ
กลุ่มความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ของผู้สูงอายุ
สาหรับแนวความคิดเรื่องชนชันกลาง ในปี ๑๙๗๐ ถึง ๑๙๘๐ มีแนวคิดว่าสังคมญี่ปุ่น
ทังหมดเป็นสังคมชนชันกลาง จึงเกิดแนวคิดว่า ถ้ามีการแบ่งชนชันจริง จะอยู่ส่วนไหน ถึงจะ
เรียกว่าอยู่ตรงกลางจริงๆ เพื่อพิจารณาข้อมูลสถิติ อัตราชนชันกลางของญี่ปุ่นก็ใกล้เคียงกับ
ประเทศอื่นๆ สัดส่วนของผู้ที่เห็นด้วยว่ามีความเหลื่อมลาทางรายได้มากขึนมีมากที่สุดในความคิด
ของคนญี่ปุ่น และมีสัดส่วนของผู้ที่เห็นด้วยว่านโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นสามารถลดความเหลื่อมลา
ทางรายได้ก็มีสูง แต่ก็ยังมีผู้ไม่เห็นด้วย จากการสารวจในเรื่องความเป็นธรรม ผู้คนก็ยังมองว่า
ความเหลื่อมลายังเป็นส่วนผลักดันเศรษฐกิจญี่ปุ่น
ในเรื่องของบทบาทผู้หญิงที่มีมากขึนในตลาดแรงงาน การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้หญิงใน
การทางาน มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมเชิงอุตสาหกรรม ปี ๗๐ แนวโน้มของผู้หญิงที่จะ
เป็นแม่บ้านเต็มเวลาก็มีสูงขึน ในตลาดแรงงานของผู้หญิงจะอยู่ในช่วงอายุ ๒๕ ถึง ๓๔ ปี ในช่วงปี
๒๐๐๐ ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากประเทศอื่นๆมากนัก ในภาพของแรงงานผู้หญิงในการจบการศึกษาก็
แตกต่างกับผู้ชายน้อยมาก แต่หลายๆปีที่ผ่านมาก็มีความแตกต่างเพิ่มมากขึน ได้มีแบบสารวจ ใน
ปี ๒๐๐๒ จานวนผู้หญิงที่มีบุตรจะเข้ามาในตลาดแรงงานน้อยลง และแบบสารวจในปี ๑๙๙๕ก็
ไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ถ้าผู้หญิงจบมาสูง จะได้เข้ามาสู่ตลาดแรงงานอย่างแน่นอน
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ส่ว นใหญ่ผู้ ห ญิง ชาวญี่ ปุ่น มี ทังทางานเต็ มเวลาและนอกเวลา ส่ว นใหญ่เ น้น ทางานนอกเวลา
สาหรับข้อมูลความแตกต่างระหว่างเพศในอัตราการจ้างงาน ถ้าจบสูงกว่าระดับวิทยาลัยก็เข้าสู่
ตลาดแรงงานเป็นจานวนมาก แต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงก็พึ่งรายได้จากสามี แต่ส่วนใหญ่ก็ตัดสินใจเข้า
มาทางานด้วย สาเหตุที่ผู้หญิงทา part time เยอะ เนื่องจากผู้หญิงต้องเลียงดูบตุ ร แต่ผู้หญิงก็จะ
ไม่มีการได้รับโปรโมทเนื่องจากเป็นงานนอกเวลา เมื่อดูอัตราส่วนเปรียบเทียบรายได้ของภริยากับ
สามี รายรับของภริยายังน้อยกว่าของสามีร้อยละ ๓๐ สาหรับสัดส่วนของคู่ที่ภริยามีรายได้สูง
กว่าก็ยังมีน้อยมาก
ลักษณะความเหลื่อมลาทางเพศสะท้อนได้กับค่าแรงของผู้หญิงและอัตราการเพิ่มขึนของ
รายได้มีไม่ต่อเนื่อง แม้ผู้หญิงจะมีการศึกษาสูง แต่ก็ไม่สัม พันธ์กับการได้งานที่มีค่าตอบแทนสูง
สาหรับการเข้าไปช่วยหารายได้ของครอบครัวของผู้หญิงก็ยังหารายได้ได้น้อย ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อแรงจูงใจที่ต่าด้วย เรื่องของสังคมอื่นๆซึ่งสร้างความต่อเนื่องในอาชีพการทางานของผู้หญิงใน
ญี่ปุ่นยังมีไม่มากนัก แม้จะเพิ่มอัตราการเกิดก็ตาม แต่ช่องว่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงก็ยัง
มีอยู่ ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศตะวันตกในเรื่องของการที่ภริยาช่วยหาเงินมาจุนเจือครอบครัว
ของญี่ปุ่นยังมีน้อยอยู่ สาหรับการจ้างงานแบบเต็มเวลากับนอกเวลา ผู้หญิงยังมีข้อเสียเปรียบอยู่
ภาพที่สะท้อนให้เห็ นความแตกต่างได้ แก่ นโยบายของรัฐ เมื่อดูโมเดลครอบครัว คือ ผู้ชายมี
รายได้หลัก ผู้หญิงมีรายได้รอง
มุมมองของทัศนคติของคุณแม่ที่ออกไปทางานนอกบ้าน ทัศนคติของการทางานโดยแบ่ง
เพศ แนวโน้มของญี่ปุ่นก็จะไม่เห็นด้วยที่คุณแม่จะออกไปทางานนอกบ้าน ควรที่อยู่ในบ้านในการ
แบ่งแยกบทบาททางเพศทางงาน ทัศนคติของงานหรือบทบาทของครอบครัวที่ผู้หญิงทางานบ้าน
จะเห็นว่า ผู้หญิงจะเน้นทางานบ้านใช้เวลามากกว่าผู้ชายมาก โดยสรุปจะได้เห็นแนวคิดของคุณ
แม่ สาหรับลักษณะงานที่เหมาะสมของคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆ ก็จะมีการทางานนอกบ้า น แต่ของ
ญี่ปุ่นปริมาณ full time housewife ดูจะมีคุณค่ามากกว่า working mother ในประเด็นคาถาม
ว่า ญี่ปุ่นไม่เท่าเทียมกันอย่างไร คาตอบคือ ไม่ต่ามากและไม่สูงมาก แต่ก็มีมุมมองความ ไม่เท่า
เทียมกันของญี่ปุ่นมากกว่าจานวนสถิติที่แสดงออกมา สาหรับการเข้าไปมีส่วนของตลาดแรงงาน
ของผู้หญิงก็มีอัตราส่วนที่มากขึนแต่อัตรารายได้ของผู้หญิงก็ยังคงไม่สูงเท่ากับรายได้ของผู้ชาย
สาหรับอัตราความยากจนของญี่ปุ่น รายได้น้อยที่มาจากครอบครัวคนเลียงเดี่ยวจะมีแนวโน้ม
สูงขึน
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ปัญหาเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมของญี่ปุ่น สามารถวิเคราะห์
ได้จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามโลกครังที่
๒ โดยสืบเนื่องจากอัตลักษณ์ของชาติที่ต้องกลับฟื้นฟูประเทศหลังสงครามอย่างรวดเร็วที่สุดและ
ความจงรักภักดี รวมทังการสนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานทางานตลอดชีวิต และปลูกฝังให้มีความรักใน
องค์กร ก่อให้เกิดกลุ่มทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มของชนชันกลางผู้ใช้แรงงาน ซึ่งความเหลื่อมลา
ทางเศรษฐกิจที่ช่วยผลักดันประเทศให้แข็งแกร่งขึน แต่ก็ก่อให้เกิดประเด็นข้อถกเถียงเรื่องความ
เสมอภาคในสังคมของญีป่ ุ่น ในปี ๑๙๖๗ – ๑๙๙๕ โดยมีความเหลื่อมลาของรายได้ประชากรเพิ่ม
สูงขึน โดยประชาชนในชนบทเคลื่อนย้ายตนเองเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อใช้แรงงาน ประกอบกับ อัตรา
การเกิดของประชากรหลังสงครามก็มีจานวนลดต่าลง ทาให้รัฐบาลต้องให้สวัสดิการในการลา
คลอดบุตร เพื่อกระตุ้นให้อัตราการเกิดเพิ่มขึน และในประเด็นเรื่องของความเสมอภาค รัฐบาล
ญี่ปุ่นเองในปี ๑๙๗๓ ได้จัดสวัสดิการรักษาพยาบาลให้ผู้สูงอายุ และเพิ่มการประกันสุขภาพให้
ผู้สูงอายุ โดยจากการวิเคราะห์งานวิจัยต่างๆ จะมองว่า ชนชันญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นชนชันกลางและ
เป็นสังคมที่มีเอกลักษณ์เ ดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีการแบ่งแยกกลายๆ ในเรื่องของระดับ
การศึกษา ตาแหน่ งของการทางาน และอาชีพที่มองว่าสร้างรายได้สูง ซึ่งถื อว่าเป็นการเพิ่ม
สถานภาพให้ตนเอง ทาให้มีช่องว่างระหว่างรายได้อย่างเห็นได้ชัดในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ในปี
๑๙๙๐ ซึ่งผลกระทบจากความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ ก็เป็นแรงผลักดันในการแข่งขันทาง
การศึกษาและการแสวงหาอาชีพที่มีรายได้สูงขึน
ในส่วนของทัศนคติของชาวญี่ปุ่นเองที่ผู้ชายถือเป็นผู้นาในครอบครั ว และผู้หญิงควรที่
จะอยู่กับบ้านเลียงบุตร ซึ่งมีข้อจากัดทางเพศอย่างเด่นชัดในปัจจุบัน และโครงสร้างทางนโยบาย
ของรัฐบาลที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้ชายสามารถลาระหว่างเลียงดูบุตรแรกคลอด ยิ่งเน้นให้เห็นว่าผู้หญิง
ควรทางาน full time housewife มากกว่าทางานนอกบ้าน
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ารต

่างป

ระเ

ทศ

ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมของญี่ปุ่นนัน สืบเนื่องมาจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและประกอบกับทัศนคติของผู้คนในสังคมญี่ปุ่นเองที่ไม่สนับสนุนให้ผู้หญิงออกไป
ทางานนอกบ้าน อีกทังปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นประสบปัญหาอัตราการเกิดต่า และมีประชากร
ผู้สูงอายุเป็นจานวนเพิ่มสูงขึน อันจะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภายหน้า จาก
ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของชาวญี่ปุ่นเองมีจานวนที่เห็นด้วยว่า ความไม่เท่าเทียมทาง
เศรษฐกิจและสังคมของญี่ปุ่นเป็นตัวขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเจริญก้าวหน้า ซึ่งหากสภาพของ
สังคมชนชันกลางของญี่ปุ่นเอง ความไม่เท่าเทียมในการประกอบอาชีพและการจากัดด้วยเพศของ
ผู้ใช้แรงงานเอง ย่อมทาให้เกิดปัญหาที่กระทบถึงค่าครองชีพ การเลียงดูบุตร คนชรา ในครอบครัว
ของแรงงานสตรี โดยที่สตรีนันถูกปิดความสามารถในการแสวงหางานเต็มเวลาทา เพื่อแบ่งเบา
ภาระของสามี และเพื่อช่วยส่งเสียครอบครัวของตน ทังนี ภาครัฐควรที่จะกาหนดสิทธิแก่แรงงาน
สตรีในการเลือกประกอบอาชีพ และให้สวัสดิการสตรีที่มีบตุ ร รวมทังให้สามีมีส่วนร่วมในการเลียง
ดูบุตร แม้จะมองในทัศนคติของชายชาวญี่ปุ่นว่า หน้าที่เลียงดูบุตรและทาความสะอาดบ้านเรือน
เป็นหน้าที่ของภริยาก็ตาม ซึ่งยากจะปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เปิดกว้างต่อสตรีมากขึนก็ตาม

สำน

ักก

สาหรับสังคมการทางานที่ยึดหลักความจงรักภักดี และการให้แรงงานถือเป็นส่วนหนึ่งของ
บริษัทนัน นับเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทางานและก่อให้เกิดความมีระเบียบวินัยในองค์กรของ
ญี่ปุ่น ทังนี เนื่องจากกลุ่มนายทุนเจ้าของกิจการของญี่ปุ่นย่อมเป็นผู้กุมอานาจภายในองค์กรซึ่ง
มักจะเลือกผู้ที่จบการศึกษาสูงหรือผู้ที่เป็นเครือญาติในการสืบต่อกิจการ แต่หัวใจสาคัญของ
องค์กรสมัยใหม่ คือ การนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสใน
การตรวจสอบการดาเนินธุรกิจ ซึ่งหลักธรรมาภิบาลนีเองจะเป็นส่วนช่วยบรรเทาความไม่เท่า
เทียมกันภายในองค์กร และเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้แรงงานได้แสดงความสามารถในการทางานเพื่อ
องค์กรได้อย่างเต็มที่

๑๑

บทที่ ๕
สรุป ข้อเสนอแนะ

่างป

ระเ

ทศ

จากปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของญี่ปุ่นนัน จะเห็นได้ว่าใน
ความไม่เท่าเทียมกันนัน กลับเป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นแรงผลักดัน ที่
ก่อให้ เกิด การแข่งขันระหว่างผู้ใช้แรงงานของญี่ป่น ในการศึกษาเล่าเรียนในระดับสูง เพื่อให้
ตนเองได้งานที่มีอัตราค่าจ้างสูง แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสังคมผู้สูงอายุขยายตัวขึน ย่อมเป็น
ความท้าทายของรัฐบาลญี่ ปุ่นในการจัดการเพิ่มอัตราการเกิดของประชากร ควบคู่ไปกับการให้
สวัสดิการแก่แรงงานสตรีที่อยู่ในช่วงลาคลอดและเลียงดูบตุ ร ในเรื่องนีประเทศไทยสามารถนามา
เป็นกรณีศึกษาและควรให้ความสาคัญกับตลาดผู้ใช้แรงงาน ซึ่งถือเป็นตัวขับเคลื่ อนเศรษฐกิจที่
สาคัญ การให้สวัสดิการและไม่มองข้ามแรงงานสตรี ถือเป็นการส่งเสริมให้แรงงานสตรีแสดง
ศักยภาพของตนเอง และส่งเสริมความรักความผูกพั นภายในครอบครัว อันจะส่งผลถึงคุณภาพ
ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทางานในอนาคต

สำน

ักก

ารต

สาหรับการบริหารงานภายในองค์กร ประเทศไทยควรนาค่านิยมในเรื่องความจงรักภักดี
และการปลูงฝังให้ผู้ใช้แรงงานถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อจะเสริมเรื่องความเคารพผู้อาวุโส
ซึ่งมีเฉกเช่นเดียวกันกับสังคมญี่ปุ่ น รวมทังการเสริมสร้า งความมีวินัย และการให้การยอมรับ
ระหว่างผู้ร่วมงาน แม้คนในองค์กรจะมีหลากหลาย แต่ในแง่การบริหารจัดการ ย่อมถือว่าผู้ใช้
แรงงานคือฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งเป็นข้อดีของญี่ปุ่นในการปลูกฝังค่านิยม

ระเ

ทศ

๑๒

เรื่องที่ 2

่างป

การเมืองและสังคมเมืองในประเทศญี่ปุ่น

สำน

ักก

ารต

(Politics and civil society in Japan)

๑๓

บทที่ 1
บทนา
สภาพปัญหาและความสาคัญของปัญหา

ระเ

ทศ

การเริ่ ม ต้ น การพั ฒ นาการเมื อ งของญี่ ปุ่ น มี ค วามก้ า วหน้ า มากกว่ า หลายประเทศใน
อาเซียน โดยญี่ปุ่นมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2433 และกาหนดให้มีการ
เลือกตังและพรรคการเมือง ต่อมามีการครอบงาของลัทธิทหารและนาไปสู่การจัดตังรัฐบาลทหาร
ที่เข้าร่วมสงครามโลก ครังที่ 2 และเริ่มมีรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒ ที่มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๔๙0
พร้อมกับให้มีการเลือกตังสมาชิกรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตยกลับมาอีกครังหนึ่ง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

่างป

จึงควรจะได้มีการพิจารณาศึกษาในเชิงเปรียบเทียบการเมืองและสังคมเมืองในประเทศ
ญี่ปุ่นเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนเพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการสาหรับศึกษาประสบการณ์
ของประเทศญี่ปุ่นต่อการปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับประเทศในอาเซียน

ักก

ารต

๒.๑ เพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบการเมืองและสังคมเมืองในประเทศญี่ปนุ่ กับประเทศใน
อาเซียน
2.๒ เพื่อศึกษาพรรคการเมืองญี่ปนุ่ สาหรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับพรรคการเมืองของ
ประเทศในอาเซียน
ขอบเขตการศึกษา

สำน

การศึกษารายงานฉบับนี ทาการศึกษาโดยการเข้ารับการอบรมจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่น รวมทังศึกษาจากหนังสือ ตารา บทความทางวิชาการ สื่อ
สิ่งพิมพ์ กฎหมาย สื่อออิเล็คทรอนิกส์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.๑ เป็นเอกสารทางวิชาการสาหรับศึกษาประสบการณ์ของประเทศญีป่ ุ่นต่อการปรับ
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับประเทศในอาเซียน
4.๒ เพื่อประมวลองค์ความรู้ของการพัฒนาการเมืองและสังคมในประเทศญี่ปนุ่ และ
นามาศึกษาเปรียบเทียบสาหรับแสวงหาแนวทางการพัฒนาการเมืองและสังคมของ
ประเทศในอาเซียน

๑๔

บทที่ 2
การศึกษาเปรียบเทียบ
การเมืองญี่ปุ่น “การเปลีย่ นผู้นา”
นายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่น ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน

ักก

ารต

่างป

ระเ

ทศ

1. นายเคโซ โอะบุชิ 30 ก.ค. 2541 - 5 เม.ย. 2543 พรรคเสรีประชาธิปไตย
2. นายโยะชิโร โมะริ 5 เม.ย. 2543 – 4 ก.ค. 2543 พรรคเสรีประชาธิปไตย
4 ก.ค. 2543 – 26 เม.ย. 2544
3. นายจุงอิชโิ ร โคะอิซมุ ิ 26 เม.ย. 2544 – 19 พ.ย. 2546 พรรคเสรีประชาธิปไตย
19 พ.ย. 2546 – 21 ก.ย. 2548
21 ก.ย. 2548 – 26 ก.ย. 2549
4. นายชินโซ อะเบะ 26 ก.ย. 2549 – 26 ก.ย. 2550 พรรคเสรีประชาธิปไตย
5. นายยะซุโอะ ฟุกดุ ะ 26 ก.ย. 2550 – 24 ก.ย. 2551 พรรคเสรีประชาธิปไตย
6. นายทะโร อะโซ 24 ก.ย. 2551 – 16 ก.ย. 2552 พรรคเสรีประชาธิปไตย
7. นายยุกิโอะ ฮะโตะยะมะ16 ก.ย. 2552 – 8 มิ.ย. 2553 พรรคประชาธิปไตย
แห่งญี่ปนุ่
8. นายนะโอะโตะ คัง 8 มิ.ย. 2553 – 30 ส.ค. 2554 พรรคประชาธิปไตยแห่ง
ญี่ปนุ่
9. นายโยะชิ ฮิโกะโนะดะ 30 ส.ค. 2554 – 26 ธ.ค. 2555 พรรคประชาธิปไตย
แห่งญี่ปนุ่

สำน

10.นายชินโซ อะเบะ 26 ธ.ค. 2555 – ปัจจุบัน

ระบบพรรคการเมืองในประเทศญี่ปุ่น
พรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party )มักนิยมย่อว่า พรรคแอลดีพี
(LDP) เป็นพรรคการเมืองหลักฝ่ายอนุรักษนิยมของญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในพรรคที่ประสบความสาเร็จ
มากที่สุดพรรคหนึ่งของโลก โดยพรรคเสรีประชาธิปไตยครองเสียงข้างมากในรัฐสภาญี่ปุ่นมาอย่าง
ต่อเนื่องตังแต่พ.ศ. 2498 ยกเว้นช่วงเวลาสันๆตังแต่พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2537 และจาก พ.ศ.
2552 ถึง พ.ศ. 2555 พรรคเสรีประชาธิปไตยกลับมาครองเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการ

๑๕

เลือกตังทั่วไปของญี่ปุ่นปีพ.ศ. 2555 ในปัจจุบันพรรคเสรีประชาธิปไตยของญี่ปุ่นครองเสียงข้าง
มากในสภาผู้แทนราษฎร (291 เสียง)

สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

ทศ

พรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่น (Democratic Party of Japan,DPJ) พรรคการเมืองทางสาย
กลางของญี่ปุ่นซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจาก พรรคเสรีประชาธิปไตย หรือ แอลดีพี ก่อตัง
ขึนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2541 โดยเกิดจากการยุบรวมพรรคทังหมด 4 พรรคอันมี พรรค
ประชาธิ ป ไตยญี่ ปุ่ น เป็ น แกนน าเข้ า ด้ ว ยกั น ในการเลื อ กตั งทั่ ว ไปเมื่ อ ปี 2552 พรรค
ประชาธิ ป ไตยญี่ ปุ่ น ซึ่ ง น าโดยนาย ยุ กิ โ อะ ฮะโตะยะมะ สามารถเอาชนะ พรรคเสรี
ประชาธิปไตย แล้วได้เป็นแกนนาจัดตัง รัฐบาล โดยมีนายฮะโตะยะมะเป็น นายกรัฐมนตรี แต่ใน
การเลือกตังทั่วไปเมื่อปี 2555 พรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่นได้พ่ายแพ้แก่พรรคเสรีประชาธิปไตยทา
ให้ ทางพรรคต้องกลับมาเป็น พรรคฝ่ายค้านอีกครัง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559 พรรค
ประชาธิปไตยญี่ปุ่นได้ทาการยุบรวมพรรคเข้ากับ พรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น หรือ เจไอพี พรรคฝ่าย
ค้านอันดับ 3 ของญี่ปุ่นโดยใช้ชื่อพรรคใหม่นีว่า พรรคประชาธิปไตย ครองเสียงในสภา
ผู้แทนราษฎร (97 เสียง)
พรรคโซเชียล เดโมเครติก ปาร์ตี้ (Social Democratic,SDP) พรรคเอสดีพีเป็น พรรค
ขนาดใหญ่เพียงพรรคเดียวที่มีหัวหน้าเป็นสตรี ได้แก่ มิซูโฮ ฟุคุชิมะ พรรคนีมีนโยบายเรียกร้อง
ระบบสวัสดิการสังคมที่ดีขนกว่
ึ าปัจจุบัน, นโยบายการต่างประเทศแบบนักนิยมสันติภาพ และการ
ยกเลิกโทษประหารชีวิตเป้าหมายของพรรคยังต้องการให้ญี่ปุ่นกลายเป็นมหาอานาจที่ไม่มีกาลัง
ทหาร และลดทอนความผูกพันตามสนธิสัญญาความมั่นคงที่ญี่ปุ่นทาไว้กับ สหรัฐฯ เอสดีพียัง
เรียกร้องให้ถอนทหารสหรัฐฯออกจากญี่ปุ่นด้วย แต่เดิมพรรคนีใช้ชื่อว่า แจแปน โซเชียลลิสต์
ปาร์ตี ก่อตังเมื่อปี 1955 แล้วมาเปลี่ยนชื่อเป็น เอสดีพี ในปี 1996 พรรคนีเคยเป็นพรรค
การเมืองใหญ่ที่สุดของฝ่ายค้านในช่วงทศวรรษ 1990 แต่ในช่วงหลังๆ ได้ลดอิทธิพลบารมีลงไป
มาก ครองเสียงในสภาผู้แทนราษฎร (2 เสียง)
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งญี่ปุ่น (Japan Communist Party,JCP) พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ญี่ปุ่นก่อตังขึนเมื่อปี 1922 แต่กว่าจะมีฐานะถูกกฎหมายก็ต้องภายหลังสงครามโลกครังที่สอง
แล้ว พรรคนีมีสายสัมพันธ์กับฝ่ายแรงงานและขบวนการประท้วงของนักศึกษาในช่วงทศวรรษ
1960 และ 1970 แต่ประกาศว่าไม่ได้ผูกมัดกับลัทธิเลนินของรัสเซีย หรือลัทธิเหมาเจ๋อตงของ
จีน ครองเสียงในสภาผู้แทนราษฎร (21 เสียง)
พรรคโคเมใหม่ หรือ NKP เป็นพรรคการเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เป็นพรรคแบบกลางขวา ก่อตังโดยสมาชิกขององค์กรพุทธศาสนาขนาดใหญ่ คือ สมาคมสร้างคุณค่า หรือ โซคา งัค
ไก ซึ่งเมื่อก่อนใช้ชื่อว่า พรรคโคเม ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อในปัจจุบันหลัง จากที่ ไดซะกุ อิ
เกะดะ ได้เป็นนายกสมาคมโซคา งัคไก เมื่อ พ.ศ. 2507 ได้ตัดสินใจกระทาในสิ่งที่ได้รับการ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนันคือ ได้ก่อตังพรรคโคเม ซึ่งแปลว่า พรรคการเมืองมือสะอาด ไดซาขุ
อิเคดะ เชื่อว่า จะปฏิรูปการเมืองในประเทศญี่ปุ่น การมีพรรคการเมืองที่ยึดถือหลักการแห่ ง
มนุษยนิยม และรักสันติตามหลักคาสอนของพุทธศาสนา เคารพศักดิ์ศรีของชีวิต เป็นสิ่งที่จาเป็น
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ทาไมพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ถึงเข้มแข็ง

ทศ

และวิสัยทัศน์ของพรรคโคเมก็ได้ยึดหลักการนีเป็นพืนฐานแม้พรรคโคเมจะยึดหลักคาสอนพุทธ
ศาสนา ด้านความเมตตาและการให้ความสาคัญต่อความสูงส่งของชีวิต และได้รับการสนับสนุน
จากสมาชิกของสมาคมโซคา แต่โครงสร้างและการบริหารของพรรคก็เป็นอิสระ แยกตัวออกห่าง
จากสมาคมโซคาซึง่ เป็นองค์กรด้านศาสนา สมาชิกพรรคโคเมจะไม่สามารถดารงตาแหน่งผู้นาของ
สมาคมโซคา และสมาชิก สมาคมก็มีอิสระในการสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ หรือ ผู้ลงสมัคร
เลือกตังคนใดก็ได้ พรรคโคเมสามารถชักชวนทังสมาชิก หรือบุคคลภายนอกมาเป็นสมาชิกพรรคก็
ได้ ครองเสียงในสภาผู้แทนราษฎร (35 เสียง)
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ระเ

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะ และประชาชนถูกกันด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่
ราบแคบๆ และ ภูเขาสูง ซึ่งแน่นอนว่า วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นในยุค 2000-3000 ปีก่อน จะมี
ลักษณะของ "ชนเผ่า" มากกว่า "คนเมือง" วัฒนธรรมญีป่ ุ่นแต่ดังเดิมถูกผูกด้วยความเป็นเผ่า หรือ
ชนเผ่า การถือตระกูลของคนญี่ปุ่นที่ยังหลงเหลือในปัจจุบัน ซึ่งสามารถชีวัดเรื่องความเป็นเสรี
นิยมหรือไม่ในสังคมหนึ่งๆ เมื่อญี่ปุ่นได้รับวัฒนธรรมจากจีน มาตังแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น (มีหลักฐาน
ในสมัยพระเจ้าฮั่นอู่ตีว่า มีทูตจากเกาะทางตะวันออก มาราชสานักฉางอัน) ซึ่ง ตรงกับสมัยยุคโค
ฟุน วิธีการปกครองแบบจีน กับ ญี่ปุ่น จึงผสมผสานกัน ซึ่งจะเห็นได้ชัดในการปฏิรูปไทกะในปี
645 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่ญี่ปุ่นพยายามเอาวัฒนธรรมสมัยถัง มาผสมผสานด้วย ซึ่งการปฏิรูป
มันไม่สาเร็จ เพราะคนญี่ปุ่นมีความเป็น "กลุ่ม" หรือ "ชนเผ่า" สูงมาก ผู้ปกครองสมัยต่อๆมา จึงใช้
ระบบศักดินาสวามิภักดิ์มาใช้ ซึ่งมาจากระบบ ตุนเถียน ของจีน ด้วย ผสมกับวิธีแบบลัทธิ เซ็น ทา
ให้เกิดลักษณะเฉพาะตัว เช่น การเกิดลัทธิวีรคติในซามูไร เป็นต้น

สำน

แม้ว่าญี่ปุ่นจะเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยการปฏิรูปเมจิในปี 1866 แต่ก็มีอุปสรรคสาคัญคือ
1. ที่ดิน การเมือง หรือ เศรษฐกิจ อยู่กับตระกูลใหญ่ไม่กี่ตระกูล
2. ธรรมเนียมแบบญี่ปุ่นในเรื่อง สายตระกูลใหญ่ และ ตระกูลย่อย เกิดการรวมเป็นกลุ่ม
เพื่อประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม มีการตังกลุ่ม zaibatsu ขึนมา zaibatsu ก็
คล้ายๆกับที่เกาหลีทา คือ ผลิตสากกะเบือ ยันเรือรบ หรือ แบบจีน คือ "สมาคมแซ่" ทาให้เกิด
การรวมกลุ่มเพื่อส่วนตน แม้ว่าญี่ปุ่นจะแพ้สงครามโลกครังที่ 2 และ SCAP พยายามจะจัดการใน
เรื่องนิสัยใจคอของคนญี่ปุ่น โดยเฉพาะการพยายามทาลาย Zaibatsu ลง และการพยายามลด
อิทธิพลของกลุ่มต่างๆลง โดยการบังคั บจัดสรรที่ดิน แต่สิ่งที่สหรัฐทราบดีว่าไม่อาจทาลายลงได้
คือ ระบบของตระกูลใหญ่ และ ตระกูลย่อย รวมไปถึง การรวมกลุ่มในแบบชนเผ่า ซึ่งจะเห็นได้
ชัดในเวลาต่อมาในการบริหารงานพรรค LDP หลังปี 1954
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กลุ่มผลประโยชน์ในพรรค LDP ได้จาลองระบบของรัฐบาลบาคุฟุไว้ในภายพรรค คือ
พรรค LDP คือ รัฐบาลขนาดย่อมๆ ในตัวเอง มีระบบ การจัดองค์กรที่ทรงประสิทธิภาพ โดยมี
กลุ่มผลประโยชน์จานวนมากเข้ามาร่วมโดยสามารถแบ่งกลุ่มผลประโยชน์ภายในพรรคได้ดังนี
1. กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ที่เราเรียกกันว่า keiretsu
2. ยากูซ่ากลุ่มต่างๆ
3. กลุ่ ม ตระกู ล ที่ มี อิ ท ธิ พ ล โดยเฉพาะเจ้ า ไดเมี ย วเดิ ม ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในท้ อ งถิ่ น
ตารวจญี่ปุ่นจึงมักจะไม่เข้าไปยุ่งกับยากูซ่า เพราะหัวหน้าแก๊งยากูซ่า โดยเฉพาะแก๊งใหญ่ๆ มีที่นั่ง
ในพรรค LDP บางคนถึงขันมีที่นั่งในสภาไดเอท โดยปกติแล้วในการเลือกตัง คะแนนเสียงในมหา
นครโตเกียว หรือ ตามเมืองใหญ่อื่นๆ พรรค LDP ก็ไม่ได้ชนะแบบเด็ดขาด หลายครังก็แพ้พรรค
ฝ่ายค้านที่โตเกียว เพราะคนโตเกียวมีทางเลือกค่อนข้างมาก สามารถเลือกพรรคอื่นๆได้ แต่ตาม
ต่างจังหวัด LDP จะชนะค่อนข้างเด็ดขาด บางทีทังจังหวัด สส. ที่ได้เข้าไปในสภาไดเอท มาจาก
LDP ทังหมด เพราะพรรค LDP มีอานาจในท้องถิ่นมากกว่าพรรคอื่นๆ เพราะการที่สามารถดึงผู้มี
อิทธิพลในท้องถิ่นมาร่วมเป็นสมาชิกได้ เป็นความได้เปรียบอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะการที่สามารถดึง
ผู้สืบตระกูลไดเมียวเดิมมาเป็นพวก โอกาสชนะการเลือกตังจะง่ายขึน

สำน
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สวัสดิการสังคม
เดิมทีภูมิภาคเอเชียเป็นภูมิภาคที่รัฐบาลจัดสวัสดิการให้ประชาชนน้อย แนวคิดที่ว่า รัฐ
ต้องจัดสวัสดิการดูแลประชาชนนัน ถูกมองว่าเป็นแนวคิดที่จะทาให้คนขีเกียจ และเคยชินกับการ
พึ่งพิงรัฐ จนไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง ดังเช่นที่ นายโก๊ะจ๊กตง อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เคย
กล่าวว่า สวัสดิการของรัฐจะทาให้ประชาชนเดินด้วยตัวเองไม่ได้ ต้องอาศัยรัฐเป็น "ไม้คายัน"
เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา เกาหลีใต้เริ่มจัดสวัสดิการให้ผู้เกษียณอายุทั่วประเทศทุกคน โดยไม่
จากัดเฉพาะข้าราชการ ส่วนจีนขยายระบบประกันสุขภาพสาหรับชาวชนบท จากที่เมื่อ 10 ปี
ก่อน เคยครอบคลุมประชากรเพียง 3 เปอร์เซ็นต์ จนขณะนีครอบคลุมประชากรถึง 97.5
เปอร์เซ็นต์ อินเดียขยายระบบประกันสุขภาพจนครอบคลุมประชาชนกว่า 110 ล้านคน
แล้ว ในขณะที่ฟิลิปปินส์ก็ขยายระบบประกันสุขภาพอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่ครอบคลุมประชากร
เพียง 62 เปอร์เซ็นต์ กลายเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลาเพียง 3 ปี อินโดนีเซียออก
กฎหมายที่กาหนดว่า รัฐบาลต้องขยายระบบประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชากรทังประเทศ
ภายในต้นปีหน้า ซึ่งจะทาให้ระบบประกันสุขภาพของอินโดนีเซีย เป็นระบบที่ครอบคลุมจานวน
คนมากที่ สุ ด ในโลก กฎหมายอิ น โดนี เ ซี ย ฉบั บ นี ยั ง ก าหนดให้ รั ฐ บาลขยายเงิ น สวั ส ดิ ก ารผู้
เกษียณอายุ และเพิ่มจานวนผู้ที่จะได้รับเงินชดเชยอุบัติเหตุจากการทางาน ภายในกลางปี 2558
หากพิ จ ารณาที่ สั ด ส่ ว นของประชากรที่ ไ ด้ รั บ สวั ส ดิ ก ารจากรั ฐ แล้ ว ประเทศที่ จั ด สวั ส ดิ ก าร
ครอบคลุมประชากรมากที่สุดคือ ญี่ปุ่น รองลงมาคือเกาหลีใต้ ตามมาด้วยสิงคโปร์ จีน และไทย
อย่างไรก็ดี การพิจารณาระดับการจัดสวัสดิการนันต้องพิจารณาจานวนเงินที่รัฐใช้จัด
สวัสดิการต่อหัวประชากรด้วย แม้ระบบสวัสดิการของจีน และไทยจะครอบคลุมประชากรจานวน
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เปรียบเทียบฐานะทางเศรษฐกิจ

ระเ

ทศ

มาก แต่ สวั สดิ การที่ จัด ให้ ต่ อหั ว ก็ ค่อ นข้ างต่าเมื่อ เที ยบกับ ประเทศอย่ า งญี่ ปุ่น และมาเลเซี ย
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียสร้างดัชนีชีวัดระดับการให้สวัสดิการประชาชนโดยรัฐ โดยคิดจาก
จานวนเงินที่รัฐใช้ในการจัดสวัสดิการ และสัดส่วนประชากรที่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ ผลปรากฏ
ว่า ภูมิภาคในเอเชียที่ได้คะแนนสูงสุดคือเอเชียตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
เกาหลีเหนือ และมองโกเลีย ส่วนภูมิภาคที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ เอเชียใต้ ซึ่งประกอบด้วย
อินเดีย เนปาล ภูฏาน บังคลาเทศ ศรีลังกา มัลดีฟส์ และปากีสถาน เมื่อจัดอันดับประเทศ
ปรากฏว่า ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีระดับการให้สวัสดิการประชาชนสู งสุด รองลงมาคือ อุซเบกิส
ถาน มองโกเลีย และเกาหลีใต้ ที่น่าสนใจคือ เอเชียกลาง และเอเชียตะวันตก แม้จะเป็นภูมิภาคที่
ยากจนเช่นเดียวกับเอเชียใต้ แต่ก็จัดสวัสดิการให้ประชาชนสูงกว่าเอเชียใต้อย่างมาก ส่วนหนึ่งก็
เพราะประเทศเหล่านีเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต จึ งมีระบบสวัสดิการซึ่งเป็นมรดกจาก
แนวคิดคอมมิวนิสต์ ในหมู่ประเทศอาเซียน ประเทศที่มีระดับการจัดสวัสดิการให้ประชาชนสูงสุด
คือ สิงคโปร์ รองลงมาคือมาเลเซีย เวียดนามเป็นอันดับ 3 ไทยเป็นอันดับ 4 และฟิลิปปินส์เป็น
อันดับ 5

จากตารางที่ 1 แม้ประเทศอินโดนีเซียจะมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศซึ่งปรับความ
เท่าเทียมกันของอานาจซือแล้ว (GDP purchasing power parity : PPP) สูงกว่า 1,000
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ แต่หากหารด้วยจานวนประชากรแล้ว ชาวสิงคโปร์จะมีอานาจในการซือ
สูงสุด คือ รายละ 59,900 ดอลล่าร์สหรัฐ ในขณะที่ประเทศในเมื่อปีที่ผ่านมา มีอัตราการ
เติบโตของ real GDP ต่าที่สุดในกลุ่ม หรือเพียง 0.1% เท่านัน
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จากตารางที่ 3 อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีทรัพยากรมนุษย์มากที่สุดในกลุ่ม ด้วยจานวน
ประชากรที่เกิน 200 ล้านคน และกาลังแรงงานที่เกิน 100 ล้านคน ต่างกันอย่างลิบลับกับ
ประเทศบรูไนที่มีกาลังแรงงานเพียง 2 แสนคนเท่านัน เป็นไปได้อย่างยิ่งว่าหลังเปิดเสรี
แรงงานต่างประเทศจานวน
มากจะทะลักเข้าสู่ประเทศบรูไน สาหรับประเทศไทยของเรา แม้มีจานวนประชากรน้อยกว่า
ประเทศฟิลิปปินส์ แต่อัตราการว่างงานของประเทศไทยที่ต่ามากจนติดอันดับต้นๆ ของโลก
จึงทาให้เรามีกาลังแรงงานมากกว่าประเทศฟิลิปปินส์เส้นความยากจน (Poverty Line) คือ
เกณฑ์ชีวัด ที่คานวณจากมาตรฐานความต้องการบริโภคอาหารและสินค้าจาเป็นขันต่าที่
เพียงพอต่อการดารงชีพ เส้นความยากเฉลี่ยทั่วโลก (International poverty line) มีค่า
เท่ากับ 1.25 ดอลล่าร์สหรัฐ / คน / วัน สาหรับประเทศไทยมีอัตราส่วนของผู้อยู่ใต้เส้น
ความยากจนต่อจานวนประชากรทังหมดเท่ากับ 8.1% ส่วนประเทศฟิลิปปินส์ , พม่า,
กัมพูชา และลาว มีอัตราส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนสูงเกิน 20% ขึนไป แสดงว่า
ประชากรของประเทศเหล่านันจานวนมากยังยากจน และแรงงานในประเทศเหล่านันก็เป็น
แรงงานที่ได้ค่าจ้างต่า ส่วนในด้านการลงทุนถาวร อาทิ โรงงาน เครื่องจักร เป็นต้น พบว่า
ประเทศเวียดนามซึ่งเป็นฐานการผลิตแห่งใหม่ของบริษัทระดับโลกหลายบริษัท มีอัตราส่วน
การลงทุนถาวรต่อมูลค่า GDP สูงที่สุดในกลุ่ม ในขณะที่ประเทศพม่าซึ่งปิดประเทศมาเป็น
เวลานานก็มีอัตราส่วนการลงทุนถาวรต่อมูลค่า GDP ต่าที่สุดในกลุ่ม
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หลังสงครามโลกครังที่สอง ญี่ปุ่นได้รับความบอบชาจากสงครามเป็นอย่างมาก แต่ก็สามารถ
ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะปัจจัยหลายอย่างเช่นการแทรกแซงของรัฐบาล แรงงานที่ถูกและมี
คุณภาพ อัต ราการออมและการลงทุนที่สูง ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2500-2520 เป็นช่วงที่
เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตอย่า งมาก อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงในช่วงพุทธทศวรรษที่
2500, 2510 และ 2520 เฉลี่ยร้อยละ 10, 5 และ 4 ตามลาดับ โดยได้รับการช่วยเหลือทาง
เศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกา ตังแต่ช่วงต้นพุทธทศวรรษที่ 2510 ญี่ปุ่นประสบปัญหาค่าเงินเยน
แข็งตัวจนทาให้บริษัทจานวนมากย้ายฐานการผลิตออกไปนอกประเทศ หลังจากเกิด ฟองสบู่แตก
ต้นพุทธทศวรรษที่ 2530 เศรษฐกิจก็เริ่มชะลอตัว และส่งผลต่อเนื่องตลอดพุทธทศวรรษที่
2530 รัฐบาลพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีต่ าง ๆ แต่ไม่ประสบผลสาเร็จ และยังถูกซาเติม
จากผลกระทบของเศรษฐกิจชะลอตัวในปี พ.ศ. 2543 สภาพเศรษฐกิจหลังจากปี พ.ศ. 2548
ดูเหมือนจะฟื้นตัวขึนจากตัวเลขการขยายตัวของจีดีพีที่สูงขึน แต่ญี่ปุ่นก็กลับประสบปัญหาอีกครัง
เมื่ อ เกิ ด วิก ฤติ ท างการเงิ น ที่ ส่ง ผลกระทบไปทั่ ว โลก แม้ ว่ า ธุ รกิ จ ภาคการเงิ น ของญี่ ปุ่ น ได้ รั บ
ผลกระทบน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ เพราะทศวรรษแห่งภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่ทาให้
ญี่ ปุ่ น ระมั ด ระวั ง ในการลงทุ น มากขึ น แต่ ก ารที่ ญี่ ปุ่ น พึ่ ง พาการส่ ง ออกรถยนต์ แ ละสิ น ค้ า
อิเล็คทรอนิกส์มากเกินไปก็ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ และทาให้เกิดปัญหาการว่างงาน
เพิ่มขึนอย่างรวดเร็ว
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ญี่ปุ่นมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา เมื่อวัดด้วยจีดีพีก่อน
ปรับอัตราเงินเฟ้อ (ประมาณ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) และอันดับที่ 3 รองจากสหรัฐอเมริกา
และจีน เมื่อวัดด้วยอานาจการซือ ญี่ปุ่นมีกาลังการผลิตที่สูงและเป็นประเทศต้นกาเนิดของผู้ผลิต
ชั น น า ที่ ก้ า ว ห น้ า ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ต่ า ง ๆ เ ช่ น ร ถ ย น ต์ อุ ป ก ร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เหล็กกล้า โลหะนอกกลุ่มเหล็ก เรือ สารเคมี
จากข้อมูลใน พ.ศ. 2548 แรงงานของประเทศญี่ปุ่นมีจานวน 66.7 ล้านคน ญี่ปุ่นมีอัตรา
ว่างงานที่ต่าคือประมาณร้อยละ 4 ค่าจีดีพีต่อชั่ว โมงการทางานอยู่ในอันดับที่ 20 ของโลกใน
พ.ศ. 2548 และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย บริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นหลายแห่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลก เช่น
โตโยต้า โซนี่ เอ็นทีที โดโคโม แคนนอน ฮอนด้า ทาเคดา นินเทนโด นิปปอน สตีล และ เซเว่น
อีเลฟเว่น ญี่ปุ่นเป็นต้นกาเนิดของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดหลายแห่ง ตลาดหลักทรัพย์โตเกียวซึ่งมักจะ
เป็นที่รู้จักเพราะดัชนีนิเคอิมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกเมื่อวัดด้วยมูลค่าตลาด
ญี่ปุ่นมีลักษณะเฉพาะในการทาธุรกิจหลายอย่าง เช่น เคเระสึหรือระบบเครือข่ายบริษัทจะ
มีอิทธิพลในเชิงธุรกิจ การจ้างงานตลอดชีวิตและการเลื่อนขันตามความอาวุโสจะพบเห็นได้ทั่วไป
บริษัทที่มีความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจจะถือหุ้นของกันและกัน ผู้ถือหุ้นมักจะไม่มีบทบาทกับการ
บริหารของบริษัท แต่ในปัจจุบันญี่ปุ่นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงออกจากระบบเก่า ๆ เหล่านี
ใน พ.ศ. 2548 พืนที่ที่ใช้ในการเกษตรกรรมมีเพียงร้อยละ 12.6 และมีประชากรที่
ประกอบการเกษตรเพียงร้อยละ 6.6 เท่านัน ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้มากเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่น ๆ ได้แก่ไหม กะหล่าปลี ข้าว มัน และชา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นต้องพึ่งพาการ
นาเข้าอาหารถึงร้อยละ 60 จึงเป็นประเทศที่มีอัตราการเลียงตนเองค่อนข้างต่า ในระยะหลัง
กระแสความกังวลเรื่องความปลอดภัยของอาหารทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศเป็นที่ต้องการ
มากขึน
สมาคมละแวกบ้าน (Neighborhood Association)

สำน

โชไนไค หรือ สมาคมละแวกบ้าน (Chonaikai : Neighborhood Association) เป็น
องค์กรที่เกิดจากการรวมกลุ่มของประชาชนในระดับละแวกบ้าน3 ซึ่งเป็นระบบจัดการชุมชนที่
เก่าแก่สืบทอดมาตังแต่สมัยเอโดะ (ปี ค.ศ. 1603-1868) และเป็นประเภทองค์กรที่มีจานวน
มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากการสารวจของกระทรวงกิจการภายใน (Home Ministry) พบว่า
ทั่วประเทศมีจานวนสมาคมละแวกบ้าน 274,733 องค์กรในปี ค.ศ.1980 (โดย 90,276
องค์กรมีมาก่อนสงครามโลก) เพิ่มเป็น 298,488 องค์กรในปี ค.ศ.1992 ครอบคลุมพืนที่ส่วน
ใหญ่ของเมืองและชนบทของประเทศ4
การเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก สมาคมละแวกบ้ า นจะเข้ า ร่ ว มโดยหน่ ว ยของครั ว เรื อ น
(Household-based participation) โดยแต่ละครัวเรือนในย่านละแวกจะส่งสมาชิกมาหนึ่งคน
ในฐานะตัวแทนเพื่อเข้าร่วมประชุม ซึ่งมักจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือ “พ่อบ้าน” อันเป็นธรรม
เนียมปฏิบัติที่สืบทอดมาตังแต่สมัยก่อนสงครามโลกที่ให้อานาจการตัดสินใจกับหัวหน้าครอบครัว
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เหนือสมาชิกคนอื่น การเลือกตังประธานและกรรมการสมาคมกระทาโดยการหาฉันทามติจาก
สมาชิก ดังนันทังประธานและกรรมการของสมาคมส่วนใหญ่มัก ประกอบด้วย “ชายอาวุโส” ที่
ชาวชุมชนให้ความเกรงอกเกรงใจและเคารพนับถือ ซึ่งทุกคน ต่างทางานบนพืนฐานของการ
อาสาสมัครโดยไม่มีค่าตอบแทน
ภารกิจหลักของสมาคมคือ การดูแลความเป็ นระเบียบเรียบร้อยภายในย่านละแวกบ้าน
โดยการร่วมกันสร้างกฎกติกาของชุมชนและรณรงค์ให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญ สาธารณะ
ประโยชน์ อาทิ การทาความสะอาดชุมชน การก่อสร้างหรือการดูแลสิ่งอานวย ความสะดวก
สาธารณะ เช่น ศูนย์ชุมชน ถนนหนทาง แสงไฟตามถนน ต้นไม้ แม่นาลาคลอง ตลอดจนการ
จัดการจราจร การจัดเวรยามเพื่อเฝ้าระวังอัคคีภัยและขโมย การจัดส่งจดหมาย ข่าว รวมไปถึง
การส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิเทศกาลงานประเพณีของ ย่าน เป็นต้น รายได้
ของสมาคมในการดาเนินกิจกรรมส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมสมาชิก รองลงมาคืองบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น
อีกบทบาทสาคัญที่นอกเหนือจากการเป็นศูนย์กลางในการระดมกาลังสมาชิกให้ เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาชุมชนแล้ว คือการทางานเสมือนเป็น “สื่อกลาง” (intermediaries) ระหว่าง
ภาครัฐ (โดยเฉพาะรัฐบาลท้องถิ่น) กับชุมชน สมาคมละแวกบ้านมักเป็นช่องทาง หลักในการ
กระจายข่าวสารจากทางราชการสู่ชุมชน และในทิศทางกลับกันก็เป็นผู้รวบรวม ความต้องการใน
พืนที่ แ ละสื่ อ สารไปยั ง รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น แม้ ว่ า สมาคมจะไม่ ไ ด้ มี บ ทบาทหน้ า ที่ โดยตรงใน
กระบวนการวางแผนของภาครัฐ แต่บ่อยครังที่หน่วยงานราชการจะให้ความ สาคัญกับประธาน
สมาคมในฐานะตัวแทนของชุมชน และมักอาศัยเวที การประชุมของ สมาคมละแวกบ้านในการ
สอบถามความคิดเห็นของชุมชน
ดังนัน จึงไม่น่าแปลกใจที่นักวิชาการด้านเมืองและชุมชนของประเทศญี่ปุ่นมักกล่าว ยก
ย่องให้สมาคมละแวกบ้านเป็น “กลไกสาคัญ” ที่ทาให้ชุมชนทั่วประเทศญี่ปุ่นสามารถ ปกป้อง
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุ มชนได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ก่อน
สงครามโลกที่ภาครัฐมุ่งเน้นการลงทุนกับโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพืนฐาน ขนาด
ใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับระบบผังเมืองในขณะนันยังเป็น ลักษณะรวม
ศูนย์เบ็ดเสร็จ5 ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นไม่มีอานาจในการกาหนดนโยบายและงบ ประมาณในการ
วางแผนพัฒนาพืนที่ของตนเอง ส่งผลให้ชุมชนทั่วไปประสบปัญหาโดยเฉพาะ การขาดแคลนพืนที่
ว่างและบริการสาธารณะ รัฐบาลท้องถิ่นจึงมักใช้สมาคมละแวกบ้านและ “ต้นทุนทางสังคม” ของ
สมาชิกเป็นเครื่องมือในการ “เติมเต็ม” ความต้องการของชุมชนเอง
อย่างไรก็ตาม เมื่อเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมของเมืองเปลี่ยนแปลงไป สมาคม ละแวก
บ้านจานวนมากเริ่มพบกับอุปสรรคในการขับเคลื่อนชุมชน6 สาเหตุประการแรก ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมของชุมชนจากการย้ายเข้าออกของสมาชิก พบ ว่าสมาชิกใหม่ไม่
มีความสัมพั น ธ์ กับ สมาชิก คนอื่น ๆรวมทั งไม่ มีค วามต้อ งการหรือ ไม่ มีค วาม จ าเป็ นที่ ต้อ ง
เกรงอกเกรงใจประธานสมาคมในการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ สาเหตุ ประการถัดมา คือ
ข้อจากัดของประธานและกรรมการสมาคมละแวกบ้านที่มัก “ผูกขาด” กับกลุ่มชายอาวุโส ส่งผล

๒๓

สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

ทศ

ให้ การทางานมักขาดความยืด หยุ่นและอาจมีข้อจากั ด ในการปรับ ตัวกับปั ญหาที่มีความ
สลับซับซ้อนมากขึน ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าวอาจต้องการ กระบวนการตัดสินใจที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนในพืนที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและ เป็นระบบ ตลอดจนบทบาทที่ชัดเจนใน
กระบวนการวางแผนท้องถิ่น ด้วยสาเหตุที่กล่าวมา ได้ส่งผลให้ประสิทธิภาพของของสมาคม
ละแวกบ้านในฐานะเป็นตัวแทนของชุมชนลดลงไป โดยปริยาย
มะจิซึคึริเคียวกิไค : กลไกชุมชนรูปแบบใหม่ นอกเหนือจากสมาคมละแวกบ้านที่เป็น
กลไกดังเดิมในการดูแลจัดการสภาพ แวดล้อมชุมชนแล้ว ระบบผังเมืองของประเทศญี่ปุ่นได้
พัฒนากลไกชุมชนรูปแบบใหม่ เรียก ว่า “มะจิซึคึริเคียวกิไค” หรือ “คณะกรรมการพัฒนา
ชุมชน” (Machizukuri Kyogikai : Community Development Council) เพื่อให้ประชาชนใน
พืนที่มีส่วนร่วมในการแสดงความ คิดเห็นและตัดสินใจในแต่ละขันตอนของการวางแผนได้อย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบมาก ขึน คณะกรรมการพัฒนาชุมชนนีอาจมีส่วนคล้ายคลึงกับสมาคม
ละแวกบ้านในแง่ของการ ทางานบนพืนฐานของจิตอาสาและไม่มีค่าตอบแทน แต่ข้อแตกต่าง
สาคัญคือการเปิดกว้าง แก่สมาชิกชุมชนทุกคน (individual-based participation) โดยไม่จากัด
อยู่ในหน่วยครัว เรือนอย่างเช่นสมาคมละแวกบ้าน ประธานและกรรมการของคณะกรรมการ
พัฒนาชุมชน มาจากการเลือกตังของสมาชิก จึงทาให้ได้บุคคลที่มีความหลากหลายเข้ามาทางาน
อาจกล่าวได้ว่า คณะกรรมการพัฒนาชุมชนเป็นผลพวงจากระบบการวางแผนผัง เฉพาะพืนที่
(District Planning System) ของกฎหมายผังเมืองปี ค.ศ.1980 (the City Planning Law
1980) ที่มีถ่ายโอนอานาจให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถจัดทาและบังคับใช้ แผนผังเฉพาะพืนที่
(District Plan) ซึ่งมีข้อบังคับรายละเอียดการควบคุมการพัฒนาที่เข้ม งวดกว่าย่านการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ทั่ ว ไป เพื่ อ ตอบสนองกั บ เงื่ อ นไขหรื อ ลั ก ษณะพิ เ ศษของ พื นที่ อาทิ ย่ า น
ประวัติศาสตร์ บริเวณที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ย่านพาณิชยกรรมกลางเมือง ตลอดจนย่านที่อยู่อาศัย
เก่าแก่ซึ่งมักเป็นพืนที่หนาแน่นเสี่ยงต่ออัคคีภัย รายละเอียดการ ควบคุมที่เพิ่มเติมขึนมา ได้แก่
อัตราส่วนพืนที่อาคารรวมต่อพืนที่ดิน (Floor Area Ration : F.A.R) อัตราร้อยละของพืนที่
ครอบคลุมอาคาร (Building Coverage Ratio : B.C.R) ขนาดแปลงที่ดิน ความสูงอาคาร ระยะ
ถอยร่น ตลอดจนคุณลักษณะทางสุนทรียภาพ อาทิ รายละเอียดสถาปัตยกรรม รูปแบบรัว
ตาแหน่งต้นไม้ ขนาดและรูปแบบของถนน และสวน สาธารณะ ตลอดจนสาธารณูปการอื่นๆ เป็น
ต้น แผนผังเฉพาะพืนที่จึงเสมือนเป็นแผนผัง แม่บทของพืนที่ย่อยภายในชุมชน (Master Plan
for Specific Area) ด้วยข้อบังคับที่เข้มงวดมากขึนนีเอง กฎหมายผังเมืองปี ค.ศ.1980 จึง
กาหนดให้ แผนผังเฉพาะพืนที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในพืนที่สูงถึงร้อยละ 90
และระบุ ให้รัฐบาลท้องถิ่นต้องออก ข้อบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Machizukuri
Ordinances) เพื่อก าหนดกรอบและวิ ธีการสร้ างการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในพืนที่ใ น
กระบวนการจัดทาแผนผังเฉพาะพืนที่ จึงเกิดเป็นคณะกรรมการพัฒนาชุมชนซึ่งอาจจะมา จาก
การเลือกตังจากสมาชิกชุม ชนดังที่กล่าวไป7 คณะกรรมการพัฒนาชุมชนนีจะได้รับการ รับรอง
สถานภาพจากนายกเทศมนตรีและภารกิจชัดเจนในการเป็น “แม่งาน” จัดทาแผนผัง เฉพาะพืนที่
ฉบับชุมชน (District Machizukuri Plan) เพื่อนาไปร่วมหารือกับรัฐบาลท้องถิ่น เป็นระยะๆ ใน
การนี รัฐ บาลท้อ งถิ่น มีห น้ า ที่ ต้อ งสนั บสนุน อย่ า งเป็น รู ปธรรม ได้แ ก่ การ สนั บ สนุ นด้ า น
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งบประมาณและความช่ว ยเหลื อทางด้านเทคนิค เช่น จัด หาผู้เชี่ยวชาญลงไป ทางานกั บ
คณะกรรมการ ดังนันคณะกรรมการพัฒนาชุมชนจึงเป็น “กลไกการเปิดพืนที่” ให้ ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการวางแผนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ จึงนั บเป็นเหตุผลสาคัญ ที่ทาให้ “มะ
จิซึคึริ” หรือ “การวางแผนผังโดยชุมชน” กลายเป็นกระแสการเคลื่อนไหวของ ภาคประชาชน
ตังแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา
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เรื่องนโยบายต่างประเทศจะมีความต่อเนื่องมากกว่าความเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นได้
ประกาศว่าจะเน้นภูมิภาคเอเชียมากขึนและจะยกระดับความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ให้เท่าเทียมมาก
ขึนด้วย แต่ก็ไม่ได้พูดไว้ว่ามีความเท่าเทียมกันไว้อย่างไร โดยทั่วไปแล้วก็ไม่ได้มีนโยบายในเรื่องนีที่
แตกต่างกับรัฐบาลเดิมมากนัก เพราะความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ เป็นเสาหลักในนโยบาย
ต่างประเทศของญี่ปุ่นเสมอมาในเรือ่ งของนโยบายโดยรวมมีความเห็นว่าไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลไม่
ว่าจะไปสัมพันธไมตรีกับเอเชียหรือสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก หรือทัง 2 ประเทศสิ่งที่อาจจะ
เปลี่ ย นแปลงไปบ้ า งก็ อ าจจะเป็ น ความต้ อ งการที่ จ ะกระชั บ ความสั ม พั น ธ์ กั บ เอเชี ย มากขึ น
เนื่องจากว่าตอนนีญี่ปุ่นเริ่มหันมาค้าขายกับจีนเป็นอันดับ 1 แทนที่สหรัฐฯ แต่ในขณะเดียวกันก็
ไม่ส ามารถทอดทิงพั น ธมิต รเดิม ต้อ งรัก ษาเอาไว้ เพราะไม่รู้ว่ าอนาคตจีน จะเป็น อย่า งไร
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศไทย นายกรัฐมนตรีก็เน้นความสัมพันธ์กับเอเชียมากขึน
เพราะเป็นผลประโยชน์ของญีป่ ุ่นต้องการฐานในการสร้างความเป็นผู้นาในเอเชียก่อน ก่อนที่จะมา
เป็นผู้นาในโลกได้แรงหนุนจากเอเชียและจากประเทศไทยเป็นฐานที่สาคัญในญี่ปุ่นในภูมิภาค ใน
แง่ ภู มิ ศ าสตร์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ถื อ ว่ า จะมี ค วามเป็ น หุ้ น ส่ ว นกั น มากขึ นก็ จ ะต่ อ เนื่ อ งกั น ต่ อ ไป
นโยบายภายในประเทศอาจมีที่เปลี่ยนแปลงบ้างแต่นโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่ นโดยสาระไม่มี
เปลี่ยนแปลง ซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่านโยบายต่างประเทศนันกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นยังคงมี
บทบาทสาคัญในการกาหนดท่าทีให้กับผู้นา เพราะว่ากระทรวงต่างประเทศเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ญี่ปุ่น มีเ ครื่องมื อทางนโยบายที่สาคัญ อยู่ 3 ประการ เพื่อผลัก ดันนโยบายและแสดง
บทบาทของตน ได้แ ก่ (1) การจัด ทาและใช้บั งคั บ AJCEP ซึ่ งเป็น ความตกลงเขตการค้า เสรี
ระหว่ า งญี่ ปุ่ น กั บ อาเซี ย น ซึ่ ง ญี่ ปุ่ น ถื อ ว่ า เป็ น ขั นตอนที่ ส าคั ญ ในการจั ด ตั งประชาคมเอเชี ย
ตะวันออก เนื่องจากมีส่วนในการส่งเสริมสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่จะส่งผลต่อญี่ปุ่นใน
การกาหนดกลยุทธ์ทางการเมืองและการทูตกับประเทศอื่น ๆ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการก่อตัง
ประชาคมเอเชียตะวั น ออก (2) การช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพ (capacity building)ให้แ ก่
ประเทศก าลั ง พั ฒ นาในอาเซี ย น ด้ ว ยการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ การพั ฒ นา (Official
Development Assistance: ODA) เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาในภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมา
เป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการรวมตัวกันของประชาคมเอเชียตะวันออกโดย
ญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
ในหลายรู ป แบบ เช่ น การพั ฒ นาสาธารณู ป โภคและเทคโนโลยี การพั ฒ นาการศึ ก ษาและ
ทรั พ ยากรบุ ค คล และการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะ และ (3) ความร่ ว มมื อ ด้ า นการเงิ น ภายใน
ภูมิภาค เพื่อสร้างเสถียรภาพของค่าเงินและเศรษฐกิจในภูมิภาค เช่นนโยบายการทาให้เงินเยน
เป็นสากล (internationalization of yen)ตลอดจนเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของญี่ปุ่นเอง ทัง
ในส่วนของภาคเอกชนและภาครั ฐเนื่องจากการพึ่งพาอาศัยทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคที่มีเครือข่ายการค้าการลงทุนของญี่ปุ่นมีเป็นจานวนมาก อีกทังสถาบันการเงินของญี่ปุ่น
ได้ปล่อยเงินกู้จานวนมหาศาลแก่ประเทศเหล่านี เมื่อประเทศที่เป็นฐานการผลิตและลูกหนีเงินกู้
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ของญี่ ปุ่ น ประสบวิก ฤติ ญี่ ปุ่ น ก็ ย่ อ มได้รั บ ผลกระทบด้ ว ยเช่ น กั น ญี่ปุ่ น จึ ง ต้ องเข้ า ไปให้ ค วาม
ช่วยเหลือด้านการเงิน เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศใน
ภูมิภาค นอกจากนี ญี่ปุ่นยังเล็งเห็นว่าการผูกติดค่าเงินสกุลต่าง ๆ ของเอเชียกับค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐไม่เป็นผลดี ประเทศในภูมิภาคควรมีกลไกช่วยเหลือตนเอง ดังนัน การทาให้เงินเยนเป็น
สากลจึงเป็นการทาให้เงินเยนเป็นเงินสกุลหลักที่ใช้ในธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งจะ
ช่ว ยสร้างระบบทางการเงิน ที่มีเสถียรภาพ ไม่ผูกติด กับเงินสกุลเดียว และลดความเสี่ยงด้าน
เงิน ทุน ที่เป็น เงินสกุลต่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นมีทังวิสัยทัศน์และบทบาทเด่นในการ
ผลักดันการรวมตัวของเอเชียตะวันออก ซึ่งบทบาทดังกล่าวย่อมเป็นการตอบสนองผลประโยชน์
ของญี่ปุ่นเองทังในส่วนของธุรกิจภาคเอกชน และภาครัฐ ที่ต้องการสร้างเกียรติภูมิของญี่ปุ่นใน
ประชาคมโลก แต่ใ นขณะเดี ยวกั นถื อ ได้ว่ า บทบาทดัง กล่ าวจะก่ อ ให้เ กิ ด ความเข้ ม แข็ง ทาง
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นและภูมิภาคในลักษณะผลประโยชน์ร่วมมือ จากการพึ่งพาอาศัยกันระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค
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ตั ว แปรที่ ส าคั ญ ต่ อ พั ฒ นาการของประชาคมเอเชี ย ตะวั น ออก (East
Asian
Community) และการก าหนดประเด็ น และรายละเอี ย ดของควา มร่ ว มมื อ ในภู มิ ภ าค
คือ ผลประโยชน์ทางการเมืองของญี่ปุ่นและจีน ซึ่งมีความขัดแย้งและการช่วงชิงบทบาทนาใน
ภู มิ ภ าค และผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ของญี่ ปุ่ น จี น สนั บ สนุ น การรวมตั ว กั น ในกรอบ
อาเซียน+3 (ญี่ปุ่น จีนและเกาหลีใต้) แต่ญี่ปุ่นสนับสนุนกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียน (East
Asia Summit: EAS) หรือ อาเซียน+6 (ซึ่งรวมถึงอินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ด้วย) เพื่อ
หวังถ่วงดุลอานาจของจีนในกระบวนการความร่วมมือในภูมิภาค
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แนวทางแก้ไขปัญหา การประยุกต์ข้อดีข้อเสียของหัวข้อที่ได้รับ
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จากการศึกษาเปรียบเทียบจากประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าญี่ปุ่นพบมีปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ แต่
ก็สามารถกลับมายืนหยัดเข้มแข็งได้อย่างรวดเร็ว การให้ความสาคัญกับทุนสังคมความคิดของคน
ญี่ปุ่น ถ้าจะอธิบายจากมุมมองของนักรัฐศาสตร์ก็ไม่ได้ครอบคลุมทังหมด ต้องมองในลักษณะรัฐ
ของคนญี่ปุ่น มองในเรื่องการการเติบโตทางเศรษฐกิจ เรื่องของสวัสดิการซึ่งเหมือนเปรียบเทียบ
กับก็ไม่เท่ากับรัฐสวัสดิการในประเทศตะวันตก แต่รูปแบบที่สังคมญี่ปุ่นเป็นอยู่นีอยู่จึงเหมือนเป็น
สวัสดิการแบบหนึ่ง การมองการเมืองในภาครวมไม่ทาให้เกิดความเข้าใจในประชาธิปไตยทังหมด
ถ้าจะให้ประชาชนมีความเข้มแข็งหรือตื่นตัวทางการเมืองก็ต้องเข้าถึงท้องที่ เพราะฉะนันรัฐบาล
ถ้องถิ่นที่กาหนดกาหนดทิศทางการบริหารตัวเองได้เป็นสิ่งสาคัญ รวมถึงภาคประชาสังคมสมาคม
ต่างๆก็เป็นส่วนสาคัญด้วย ที่ญี่ปุ่นมีประชาธิปไตยได้อย่างยาวนานก็เพราะภาคท้องถิ่นเป็ นส่วน
สาคัญ จากการศึกษาประเทศญี่ปุ่นเมื่อนามาเปรียบเทียบกับภาคท้องถิ่นในหลายประเทศในทวีป
เอเชีย หรือรวมถึงประเทศไทย นามาปรับใช้ในการพัฒนาประชาธิปไตยโดยเน้นการพัฒนาใน
ระดับท้องถิ่นเป็นสาคัญ ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากการศึกษา ดังนี
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๑. ญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นบทเรียนของการปกครองแบบประชาธิปไตยญี่ปุ่ น ไม่มีความ
ขัดแย้งในสังคม รัฐบาลใหม่ได้รับเลือกโดยไม่ได้มีผลมาจากความขัดแย้งภายในประเทศ และได้รบั
เลือกมาด้วยเสียงข้างมาก จึงมีความชอบธรรมทางการเมืองสูง ประชาชนชาวญี่ปุ่นไม่ว่าจะให้การ
สนับสนุนพรรคใดก็ตาม เมื่อทราบผลการเลือกตังแล้วก็จะต้องหันมาสนับสนุนรัฐบาลจะชอบ
หรือไม่ก็ต้องเปิดโอกาสให้รัฐบาลได้เข้ามาบริ หารโดยจะไม่มีการเข้ามาอ้างความไม่ชอบธรรมใน
ยุคที่ LDP ครอบงาทางการเมืองคนญี่ปุ่นก็ยังรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระบบ faction มีการ
ผลัดเปลี่ยนกันขึนมาเป็นนายกจึงเกิดการแข่งขันกันภายใน ความรู้สึกเหมือนกับมีการเปลี่ยน
พรรค
๒. ไทยและอาเซียนควรสงวนท่าทีไม่เอนเอียงหรือสนับสนุนข้างใดข้างหนึ่งระหว่างจีนกับ
ญี่ปุ่น โดยควรรักษาสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศทังสอง และให้ความ
ร่วมมือทังกรอบอาเซียน+3 และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก โดยการมี 2 มหาอานาจใน
ภูมิภาคย่อมทาให้ชาติเล็ก ๆ ในอาเซียนสามารถต่อรองได้มากขึน ทังนี จะต้องให้ความสาคัญกับ
การเดินทางเยือนทังสองประเทศ มิให้เกิดความเหลื่อมลากัน โดยคานึงด้วยว่าญี่ปุ่นยังคงเป็น
ประเทศที่ไทยและอาเซียนพึ่งพาทางเศรษฐกิจสูงกว่าจีน
๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการชุมชนในประเทศญี่ปุ่นที่ประสบความสาเร็จ
นัน ล้วนมีกลไกเชิงสถาบันมารองรับ โดยสถาบันเหล่านีได้รับการพัฒนาให้มี “ความเป็น
มาตรฐาน” (Standardization) เพื่อสามารถตอบสนองกับสถานการณ์และปัญหาที่มีความ
สลับซับซ้อนมากขึน เริ่มต้นจากสมาคมละแวกบ้านที่อาศัย “ธรรมเนียมปฏิบตั ิ” ได้แก่ การเคารพ
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และความเกรงอกเกรงใจผู้อาวุโสของชุมชน เป็นเครื่องมือสาคัญในการสั่งสมต้นทุนทางสังคมเพื่อ
ขับเคลื่อนประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และเติมเต็มความต้องการของชุมชน
ที่ภาครัฐไม่ (สามารถ) จัดหาให้ได้ เมื่อเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของชุมชน
เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการพัฒนาชุมชนจึงถูกออกแบบให้เป็นกลไกใหม่ในการสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนกับภาครัฐบาลอย่างกว้างขวางและเป็นระบบมาก
ยิ่งขึน
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สรุป ข้อเสนอแนะ
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๑. ประชาคมเอเชียตะวันออกน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีลักษณะเป็น “กระบวนการ
ความร่วมมือ”มากกว่าที่จะเกิดเป็น “ประชาคม”ที่มีความร่วมมือในเชิงลึกดังเช่นสหภาพยุโรป
เนื่องจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกยังมีความแตกต่างกันทังระดับพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ระบบการเมืองตลอดจนความเชื่อทางศาสนาอยู่มาก ทังนี “กระบวนการความร่วมมือ”มีความ
เป็นไปได้ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ เขตการค้าเสรี ความร่วมมือด้านการเงิน และความร่วมมือเชิง
หน้าที่ต่าง ๆ (functional co-operation) ซึ่งมีพัฒนาการที่คืบหน้าในกรอบอาเซียน+3
๒. การเปิ ด โอกาสให้ อ งค์ ก รชุ มชนสามารถยื่น ขอรั บการจดทะเบีย นเพื่ อรั บ รอง
“สถานภาพทางกฎหมาย” ในฐานะตัวแทนของชุมชน รวมทังกาหนดภารกิจให้สภาองค์กรชุมชน
เป็นเสมือน “สื่อกลาง” ในการรวมรวบความคิดเห็นของประชาชนและเสนอแนะไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนกาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของสภาองค์กรชุมชนอีกด้วย ซึ่งนับเป็น
อีกกลไกหนึ่งที่จะหนุนเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชน และสร้างระบบของการทางาน
ร่วมกันระหว่างองค์กรชุมชน ภาครัฐ และประชาชนได้อย่างเท่าเทียมมากขึน
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(History of pollution problems in Japan)
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Kogai เป็นศัพท์ภาษาญี่ปุ่น หมายถึง มลพิษ ซึ่งประกอบด้วยมลภาวะ 7 ชนิด
1.มลภาวะทางอากาศ
2.มลภาวะทางนา
3.มลภาวะในดิน
4.มลภาวะทางเสียง
5.การสัน่ สะเทือน
6.การทรุดตัวของดิน
7.มลภาวะกลิน่
ในอดีตประเทศญี่ปุ่นประสบปัญหามลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ของ
ประชาชนสาคัญๆหลายกรณี แต่กรณีที่โด่งดังเป็นที่รู้จักสนใจของคนส่วนใหญ่ คือ กรณีเหมือง
ทองแดง เมืองAshio ,กรณีสารปรอท เมือง Minamata และกรณีสารแคดเมียม เมือง Toyama
ปัญหามลพิษในอดีตของญี่ปุ่น
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มลพิษในดินจากเหมืองทองแดง เมือง Ashio
ปี 1871 เมืองAshio มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด ต่อมามีบริษัทมา
ซือที่ดินเพื่อทาเหมืองแร่ทองแดง ทาให้ทองแดงเป็นแร่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาญี่ปุ่นในยุคแรก
เหมืองAshio สามารถผลิตแร่ได้ 26% ของจานวนทองแดงในญี่ปุ่น ซึ่งวัตถุดิบเหล่านีทาให้ญี่ปุ่น
มีเงินทุนในการนาไปพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ กลุ่มธุรกิจที่มีอานาจเหนือเหมืองทองแดง คือ กลุ่ม
ธุรกิจไซบะสึ ซึ่งก่อนยุคปฏิรูปเมจิกลุ่มนีเป็นกลุ่มธุรกิจที่กุมอานาจธุรกิจทางการเงิน ธุรกิจเหมือง
แร่และธุรกิจการค้าขายอื่นๆ ในการทาเหมืองแร่ในยุคแรกยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากนัก
ต่อมาก็รับเอาเทคโนโลยีจากตะวันตก คือ สหรัฐอเมริกา และ เยอรมันเข้ามาใช้ ทาให้มีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วและส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษอย่างรวดเร็วเช่นกัน
กระบวนการผลิตทองแดงจะใช้วิธีเผาถลุงแร่ ทาให้ภูเขาที่ล้อมรอบเทือกเขาAshio ได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรง มีการตัดไม้เพื่อนาไปเป็นถ่านในการเผาทองแดง อันส่งผลให้เกิดก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝนกรด ทาให้ต้นไม้บริเวณนันตาย ดินที่ถูกชะล้างก็ไหลรวมตัวที่ก้นแม่นาทา
ให้ระดับนาในชุมชนสูงขึน พิษของทองแดงปนเปื้อนอยู่ในดินและนาอันเป็นแหล่งในการเพาะปลูก
พืชต่างๆ การสะสมของสารพิษในดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ ประชาชนในพืนที่เริ่มรู้สึก
ได้ว่า ต้นไม้หรือพืชที่ทาการเพาะปลูกมีการเจริญเติบโตได้ช้ากว่าปกติ และเริ่มหาสาเหตุว่าเกิ ด
จากอะไร เมื่อรู้ว่าเหมืองทองแดงเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดสารพิษในดินและส่งผลต่อผลผลิตของพืช
และต้นไม้ในบริเวณนัน ประชาชนจึงรวมตัวกันและเริ่มเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหา
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ปี 1897 รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มตระหนักถึงปัญหานี และสั่งให้บริษัทดาเนินการใดๆ ก็ตามเพื่อ
เป็นการป้องกันการเกิดมลพิษ โดยให้สร้างบ่อหรือเขื่อนกักเก็บตะกอน และเครื่องกรองควัน ซึ่ง
บริษัทยินยอมทาตาม
ปี 1898 ประชาชนรวมตัวกันจาก 3,000 คน และเพิ่มจานวนกลายเป็นกว่า 10,000
คน พยายามต่อต้านการทาเหมืองทองแดงของบริษัท ทาให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บประมาณ
2,000 คน จากเหตุการณ์นี
ปี 1899 นายทานะกะ ชูโซ แกนนาในการรวมตัวของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
เพื่อขัดขวางการทาเหมืองทองแดง และเรียกร้องให้บริษัทหยุดการกระทาที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม และนี่ถือเป็นการเคลื่อนไหวครังแรกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทานะกะ ถือได้ว่าเป็นบิดา
แห่งการต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อม
ต่อมาการต่อสู้เรียกร้องนี ก็ยุติไปเนื่องจากประเทศเข้าสู่ภาวะสงคราม และหลังจาก
สงครามโลกครังที่ 2 รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมมากกว่าปัญหา
สิ่งแวดล้อม
ปี 1953 เกิดนาท่วมสูงและเขื่อนพัง ชาวนาสูญเสียที่นาและพืชที่เพาะปลูก
ปี 1959–1970 ออกกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์นาและเกี่ยวกับการควบคุมนาใน
อุตสาหกรรม
ปี 1971 ญี่ปุ่นออก พ.ร.บ.ป้องกันนาเสีย
ปี 1973 เหมืองทองแดงที่เมืองAshio ปิดตัวลง
ปี 1974 บริษัทได้แสดงความรับผิด ชอบด้วยการลงนามยินยอมในความรับผิดต่อ
มลภาวะนี แม้เทคโนโลยีจะมีการพัฒนา แต่หลังจากนันก็ไม่มีการทากิจการด้านเหมืองแร่ต่อ
ประชาชนจึงทิงเมือง ทาให้เมืองAshio กลายเป็นเมืองร้างในที่สุด
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ักก

กรณีมลพิษจากสารปรอทในเมืองมินามาตะ

มินามาตะ (Minamata) คือเมืองที่มีขนาดเล็กและสมบูรณ์แบบ ด้านหนึ่งเปิดโล่งออกสู่
ทะเล ด้านที่เหลือก็มีแ นวเทือกเขาเขียวโอบล้อมไว้ บนที่ราบมีแม่นาไหลหล่อเลียง เชื่อมต่อ
ระหว่างภูเขากับทะเล มีนาตกใหญ่และบ่อนาร้อนธรรมชาติ สภาพทางธรรมชาติสวยงามและ
ทรัพยากรที่อุด มสมบูรณ์ ในขณะที่วิถีชีวิต ของผู้คนก็เรียบง่าย ทังเมืองมีประชากรเพียง 3-
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40,000 คนเท่านัน บ้านเมืองจึงโปร่งโล่ง ไม่แออัด และไม่วุ่นวาย สภาพของเมืองโดยทั่วไปเป็น
บรรยากาศแห่งความสบายๆ สงบ และสะอาด
เมืองมินามาตะตังอยู่บนเกาะคิวชู ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น อ่าวมินามาตะเป็น
ส่วนหนึ่งของทะเลชิรานุย (Shiranui Sea) ทะเลตอนในที่โอบอยู่ด้วยเกาะขนาดใหญ่ 2 เกาะ คือ
เกาะคิวชูและเกาะอะมาคูซะ ทะเลชิรานุยมีขนาดพอๆ กับอ่าวโตเกียว หรือประมาณ 1,200 ตร.
กม. มีความยาวจากเหนือจรดใต้ 70 กิโลเมตร และจากตะวันออกถึงตะวันตก 10 กิโลเมตร มี
ความลึกไม่มาก บริเวณที่ลึกสุดของทะเลประมาณ 50 เมตร ต่อมาบริษัทชิโสะ ได้เข้ามาเปิด
บริษัทซึ่งตังอยู่บริเวณใกล้ๆ กับอ่าวมินามาตะ
ปี 1950 ชาวประมงและชาวบ้านบริเวณนัน เริ่มสังเกตว่ามีโรคแปลกๆ เกิดขึนกับคนใน
พืนที่ คือ พูดไม่ได้ เดินไม่ได้ และใช้มือไม่ได้เหมือนเดิม แขนขาไม่มีแรง อาการหลักที่สาคัญก็คือ
มีการอักเสบหรือบวมบริเวณสมอง หรือสมองถูกทาลายเนื่องจากความผิดปกติอย่างรุนแรงที่
เกิดขึนในระบบประสาทส่วนกลาง แพทย์ผู้รักษาลงบันทึกความเห็นไว้ในรายงานการรักษาตอน
หนึ่งระบุว่า มีลักษณะของเด็กขาดสารอาหารและมีอาการแบบวิกลจริตอย่างอ่อนๆ มีการกรีด
ร้อง นั ยน์ ต าดาขยายกว้างเล็กน้ อ ย ลินแห้ง แต่ไม่ พบความผิด ปกติภ ายในอย่างอื่น แขนขา
เคลื่อนไหวลาบาก มีอาการกระตุกตัวแข็งทังตัวเป็นบางครัง สายตามองได้ในมุมแคบลง ยิ่งผ่านไป
หลายวันอาการเหล่านียิ่งหนักมากขึน จนกระทั่งแขนและขาบิดงออย่างรุนแรง และเสียชีวิตใน
ที่สุด
แพทย์พยายามค้นคว้าหาสาเหตุของโรคด้วยวิธีการต่างๆ ทังการทาการชันสูตรศพผู้ตาย
การเก็บตัวอย่างปลาและหอยจากทะเลมาวิเคราะห์ เก็บเครื่องปรุงและเครื่องประกอบอาหาร
เช่น ซอสถั่วเหลือง ฯลฯ โดยในระหว่างนันก็มีผู้ป่วยรายใหม่ๆ เกิดขึนอยู่ตลอดเวลา ขณะที่บาง
รายก็เสียชีวิตไป แม้จะมีข้อสันนิษฐานในเบืองต้นแล้วว่าโรคที่เกิดขึนมีความเกี่ยวข้องกับนาเสีย
จากโรงงานของบริษัทชิสโสะ เนื่องจากผลการตรวจวิเคราะห์นาเสียและกากตะกอนที่เก็บจากจุด
ระบายและในอ่าวมินามาตะ พบโลหะหนักหลายชนิด เช่น แมงกานีส ตะกั่ว ธัลเลียม เซเลเนียม
แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า สารพิษตัวไหนคือสาระสาคัญที่เป็นต้นเหตุของโรค เนื่องจากไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือล่วงรู้ได้ว่า โรงงานผลิตอะไรและมีกระบวนการผลิตอย่างไร ในขณะที่
ทางโรงงานชิสโสะก็ปิดข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับ
กลุ่มแพทย์จากมหาวิทยาลัยคุมาโมโตต้องใช้เวลามากกว่า 3 ปี จึงได้ข้อสรุปและเรียกโรค
นีว่า “โรคมินามาตะ” โดยอธิบายว่าเป็นโรคที่เกิดจาก methyl mercury อันเป็นสารประกอบ
อินทรีย์ของปรอท ซึ่งปนเปื้อนอยู่ในนาเสียที่โรงงานของบริษัทชิสโสะระบายทิงลงสู่อ่าว ปริมาณ
ปรอทที่สูงนันพบได้ตลอดชายทะเลชิรานุย โดยเฉพาะในเขตมินามาตะ สารพิษเหล่านันได้เข้าไป
สะสมอยู่ในตัวปลาและหอยที่ชาวประมงจับขึนมาขายและรับประทาน
ปี 1959 ชาวประมงและคนในพืนที่ เรียกร้องให้บริษัทชิสโสะหยุดการทิงสารปรอทลง
ในทะเล แต่ทางบริษัทชิสโสะไม่แสดงความรับผิดชอบอะไร เว้นแต่หากพิสูจน์ได้ว่าการเจ็บป่วย
นันเกิดจากการกระทาของบริษัทจริง ก็จะจ่ายเงินชดเชยให้
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ปี 1968 ในที่สุดรัฐบาลจึงยอมรับออกมาอย่างเป็นทางการว่า โรคมินามาตะเป็นโรคที่
เกิ ด จากมลพิ ษ พร้ อ มทั งมี ข้ อ สรุ ป เกี่ ย วกั บ สาเหตุ ข องโรค โดยนายโซโนดะ ซู น าโอะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ประกาศในนามรัฐบาลว่า
“โรคมิน ามาตะ ในจังหวัด คุมาโมโตเกิด จาก methyl mercury ซึ่งเกิด ขึนจาก
โรงงานผลิต acetaldehyde acetic acid ของบริษัทชิสโสะ ในเมืองมินามาตะ
และโรคมินามาตะในจังหวัดนีกะตะเกิดจากนาเสียที่ปนเปื้อน methyl mercury ซึ่ง
เกิดขึนจากกระบวนการผลิต acetaldehyde ในโรงงานของโชวะ เดงโกะคาโนเซะ”
ปี 1973 ศาลมีคาพิพากษาว่า บริษัทชิสโสะจะต้องรับผิดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ นและ
ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน โดยให้บริษัทจ่ายค่าชดเชย แต่เป็นการยากที่จะพิสูจน์ว่าสาเหตุที่
ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนนั นเกิด จากสารปรอทและมลพิษทางนาที่บริษัทเป็นผู้กระทา
ในทางตรงกันข้ามอาจมีสาเหตุอื่นที่ทาให้ร่างกายผิดปกติก็เป็นได้
บริษัทชิโสะแจ้งต่อศาลว่า ได้ใช้กลวิธีทุกประการแล้วในการพยายามลดสารปรอท และ
บริษัทก็ไม่ทราบว่าสารปรอทจะเป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งศาลกล่าว
ว่า การที่บริษัทจ่ายเพียงเงินชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบนันไม่เป็นการคุ้มค่ากับปัญหาสุขภาพที่
ต้องเผชิญ และมีคนกว่า 100 คนที่ต้องเสียชีวิตจากโรคนี
ปี 1973 โทโมโกะ อายุ 17 ปี ซึ่งเป็นโรคมินามาตะโดยกาเนิด เธอไม่สามารถพูดได้ ตัง
คอไม่ได้ เดินไม่ได้ ไม่สามารถทานอาหารเองได้ ที่สาคัญคือไม่สามารถแสดงความรู้สึกใดๆ ได้เลย
แต่เมื่อศาลมีคาตัดสินให้บริษัทชิสโสะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึน ผู้เป็นแม่กล่าวว่าได้เห็นโทโม
โกะ ยิมออกมาเป็นครังแรก
ปี 1988 ศาลสูงญี่ปุ่นได้พิพากษาว่า ประธานบริษัท และผู้จัดการโรงงานบริษัท มี
ความผิด ทาให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทต้องแสดงความรับผิดชอบด้วย
ปี 1990 บริษัทชิสโสะเริ่มมีการจ่ายเงินชดเชยให้ประชาชน
ปี 2004 ศาลสูงญี่ปุ่นได้พิพากษาว่า นอกจากบริษัทชิสโสะจะต้องรับผิดชอบแล้ว
รัฐบาลญี่ปุ่นก็ต้องร่วมรับผิดชอบในกรณีนีด้วย
ปี 2009 มีการออก พ.ร.บ.เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบมินามาตะ เป็นกฎหมาย
ลักษณะพิเศษ ใช้ระหว่างปี 2010 – 2012 ผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องยื่นคาร้องเพื่อขอเงินชดเชย
ปี 2015 มีประชาชนกว่า 1,000 คนที่ยังไม่นาเรื่องฟ้องร้องคดีต่อศาล และไม่ได้รบั การ
คุ้มครอง
นับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้วที่ยังมีคดีฟ้องร้องค่าชดเชยอีกกว่า 1,000 คดี ที่
อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

ปัญหาสารพิษจากแคดเมียมในเมือง Toyama หรือเรียกอีกอย่างว่า โรค itai – itai ( i - tai
คือเสียงร้องที่แสดงถึงความเจ็บปวด)
ปี 1955 พบหญิงวัยกลางคนที่ประสบปัญหาสุขภาพ ไม่สามารถเดินให้ตรงได้ อวัยวะ
หลาย ๆ ส่วนเริ่มใช้การไม่ได้ พยาบาลกล่าวว่ามีหญิงคนหนึ่งมีอาการเจ็บเนื่องจากกระดูกนิ่ม
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เปราะหักง่าย เคสที่รุนแรงที่เคยเจอคือ กระดูกหักทิ่มออกมาขณะเคลื่อนไหวร่างกาย ทาให้ต้อง
นอนนิ่งๆ เพียงอย่างเดียว
ปี 1961 ดร.โอกิโนะ พยายามค้นหาสาเหตุของโรคนี และพบว่าเกิดจากร่างกายได้รับ
สารพิษจากสารแคดเมียม ซึ่งเกิดขึนจากเหมืองมิตซุยที่ตงอยู
ั ่บนเขาและต้นนา และมีสารประกอบ
ของโลหะหนักอื่นปนเปื้อน เช่น ตะกั่วและสังกะสี แคดเมียม ไหลลงสู่แม่นา ส่งผลกระทบต่อพืช
บริเวณใกล้เคียง
ปี 1968 มีการฟ้องคดีต่อบริษัทมิตซุย ว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากสารแคดเมียมจานวน
ประมาณ 500 คน เนื่องจากบริษัทมิตซุยเป็นบริษัทขนาดใหญ่ เมื่อมีการฟ้องร้องคดีจึงมีเงินมาก
พอที่จะจ้างทนายความเก่งๆ และมีประสบการณ์สูงเพื่อมาทาคดีให้บริษัท แต่ในส่วนของผู้ได้รับ
ผลกระทบก็จะจ้างได้แค่เพียงทนายความที่ไร้ประสบการณ์เท่านัน จึงเป็นการยากที่ประชาชน
ฝ่ายโจทก์จะชนะคดี เพราะมีภาระต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าความผิดปกตินันเกิดจากสารแคดเมียมที่
บริษัทมิตซุยปล่อยสู่สภาพแวดล้อม ซึ่งความผิดลักษณะนีต้องได้รับโทษทางอาญา
ปี 1970 รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดประชุม และออก พ.ร.บ. 14 ฉบับ เกี่ยวกับมาตรการด้าน
มลภาวะเป็นพิษ เพื่อใช้บังคับกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ทางนา ดิน อากาศ เสียง
ปี 1971 ศาลมีคาพิพากษาว่า สาเหตุของโรคนีเกิดจากการปล่อยสารแคดเมียมของ
บริษัทมิตซุย ทางบริษัทอุทธรณ์ว่า ทั่วโลกก็มีการปล่อยสารแคดเมียมนีเช่นกัน แต่เหตุใดที่บริษัท
จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าสารแคดเมียมนีเกิดจากบริษัท ต่อมา
ศาลสูงญี่ปุ่นพิพากษายกฟ้อง ทาให้คดีตกไปเพราะไม่มีหลักฐานมากพอที่จะดาเนินการกับบริษัท
มิตซุยได้ ผู้ได้รับผลกระทบจึงต้องร้องเรียนต่อไปยังรัฐบาล
ปี 1973 รัฐบาลญี่ปุ่น ออกกฎหมายเพื่อเยียวยาผู้ได้รับมลพิษนี ซึ่งเป็น กฎหมาย
ลักษณะเฉพาะ มีการระบุขันตอนในการรับค่าความเสียหาย ค่าชดเชย รวมทังจากมลพิษของสาร
อื่นอีกด้วย
ปี 2001 อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในญี่ปุ่นเริ่มปิดกิจการ มหาวิทยาลัยโตเกียวเข้ามาใช้
พืนที่เพื่อทาการวิจัย และได้รับรางวัลโนเบล ถือเป็นรางวัลที่ได้บนความทุกข์ของประชาชน

สำน

มุมมองต่อปัญหาและวิธีแก้ไขในอนาคต
ด้วยความทรุดโทรมของสภาพแวดล้อม ภูเขาไม่มีต้นไม้หลงเหลืออยู่ และดินถูกทาลายชะ
ล้างไป ประชาชนตกงานเนื่องจากเหมืองปิดกิจการ ประชาชนในพืนที่ละทิงถิ่นฐานไร้ผู้คนอาศัย
ทาให้ เกิด ความพยายามที่จะฟื้น ฟูใ ห้มีป่า ไม้อุ ด มสมบูรณ์ เ พื่อดึง ให้คนกลับมา เมื่ อเริ่ม มีการ
ปรับปรุงดิน ปลูกต้นไม้ มีการสร้างเขื่อนกักนาตามไหล่เขา เป็นลักษณะขันบันได การคัดเลือก
เมล็ดพันธุ์ไม้ที่จะนามาปลูก ต้องเป็นไม้ที่มีใบขนาดใหญ่เพื่อใช้ปกคลุมดินและป้องกันหน้าดินได้
ปี 2010 การปลูกป่าเริ่มประสบความสาเร็จ จานวนป่าไม้เพิ่มมากขึน ปัจจุบันประชาชน
ในAshio มีจานวนน้อยมาก รัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้อาสาสมัครเดินทางไปทางานในพืนที่ โดยรัฐบาล
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

๓๖

ปัญหามลพิษของประเทศไทย
จากอดีตถึงปัจจุบันประเทศไทยก็ประสบปัญหามลพิษจากสารแคดเมี่ยม แร่ทองแดงหรือ
สารปรอทเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น ดังนี
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มลพิษจากสารแคดเมี่ยม
กรณีน้าตกห้วยแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
คุณลัดดา ลิขิตยิ่งวรา และอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาด
วิทยา สานักระบาดวิทยา ได้ศึกษาอุบัตกิ ารณ์การเกิดโรคจากแคดเมียมในปี พ.ศ. 2546-2547
พบว่ามีอัตราการเกิดที่เพิ่มขึนทุกปี และพบได้ทั่วประเทศ
ยกตัวอย่างเหตุการณ์การปนเปื้อนสารแคดเมียมที่ บริเวณอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ระหว่างปี พ.ศ. 2541 – 2546 พบว่า มีการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในดิน ที่อาจส่งผลให้มี
การปนเปื้อนในผลิตผลการเกษตรและเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรกว่า 6,000 คน
ถึงแม้ว่ายังไม่ส่งผลต่อสุขภาพร้ายแรง เหมือนกับที่เคยเกิดขึนในประเทศญีป่ ุ่นก็ตาม แต่ย่อมส่งผล
กระทบต่อเนื่องไปในระยะยาว
ราวปี พ.ศ. 2490 กรมทรัพยากรธรณี หรือกรมราชโลหกิ จสมัยนัน สารวจพบแหล่งแร่
สังกะสี ที่ดอยผาแดง ตาบลแม่ตาวอาเภอแม่สอด ปี พ.ศ. 2512-2518 บริษัท ไทยซิง จากัด
ได้สารวจและได้ประทานบัตรการทาแร่สังกะสี นาสินแร่ออกมาได้ประมาณ 150,000 ตันต่อปี
และปิดตัวลงในเวลาต่อมา แหล่งแร่แห่งนีจึงถูกปล่อยทิงไว้อยู่ 6 ปี ต่อมาในปี 2526 บริษัทผา
แดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน) ได้ประทานบัตรการทาเหมืองแร่ต่อ และขอขยายพืนที่สัมปทาน
ออกไปอีกขณะเดียวกัน ในปี 2536 บริษัท ตากไมนิ่ง ก็ได้รับสัมปทาน ให้เข้ามาทาเหมืองอีก
แห่ง ในพืนที่ไม่ไกลกันนักนักวิชาการสายธรณีวิทยา ยืนยันเหมือนกันว่ าสารแคดเมียมสามารถ
เกิดขึนได้ในธรรมชาติที่มีการผุพัง การผุกร่อนของหินและดิน รวมทังการถูกนาพัดพาเอามาสะสม
ในตะกอนดินอย่างรวดเร็ว มีการสะสมของแคดเมียมในดินรอวันที่จะถูกดูดซึมเข้าสู่พืช
กรมควบคุ ม มลพิ ษ ให้ ข้ อ สั น นิ ษ ฐานว่ า การปนเปื้ อ นของสารแคดเมี ย มเกิ ด มาจาก
กิจกรรมของมนุษย์ เนื่องจากในบริเวณที่ไม่มีกิจกรรมการรบกวนจากมนุษย์ พบสารแคดเมียม
น้อย เช่น บริเวณบ้านถาเสือ ซึ่งอยู่ต้นนาและอยู่เลยเหมืองแร่ขึนไป แต่หมู่บ้านตังแต่เหมืองแร่ลง
มาคื อ พะเด๊ ะ แม่ต าวใหม่ จนถึ ง แม่ น าเมยกลั บ พบว่ ามี ส ารแคดเมี ย มสูง และลดหลั่ น ลงมา
ตามลาดับ
กรมทรัพยากรธรณี กลับบอกข้อสันนิษฐานว่า การปนเปื้อนของสารแคดเมียมเกิดขึนจาก
กระบวนการธรรมชาติ เพราะตรวจพบว่าบริเวณห้วยแม่กุ ซึ่งไม่ได้ไหลผ่านเขตเหมืองแร่ แต่พบ
ตะกอนแร่มีสารแคดเมียมในปริมาณที่สูงด้วยเช่นกัน จึงเชื่อว่าการปนเปื้อนของสารแคดเมียมมา
จากการผุพั ง และชะล้างพลังทลายของดินและแหล่งแร่ที่มีอยู่ในพืนที่ โดยกระบวนการทาง
ธรรมชาติเช่นนาฝนชะล้างลงมาเป็นต้น
นักวิจัยจากสถาบันจัดการคุณภาพนา (International Water Management InstituteIMWI) ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร (DOA) ได้ทาการตรวจวัดระดับสารแคดเมียมในดินและข้ าว
บริเวณอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมทังศึกษาแหล่งกาเนิดของสารแคดเมียมซึ่งบริเวณอาเภอ
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แม่สอด จังหวัดตาก พบว่าเป็นบริเวณแหล่งแร่สังกะสีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทังนีแคดเมียม
เป็นโลหะหนักที่เกิดขึนตามธรรมชาติ โดยพบร่วมกับสังกะสีมากที่สุด สาหรับแหล่งกาเนิดของ
สารแคดเมียมที่ปนเปื้อนข้าวนี นักวิจัยสรุปว่าน่าจะเกิดจากการที่ฝนตกชะหน้าดินที่อุดมด้วยแร่
สังกะสีและแคดเมียม ลงสู่ต้นนาของลานาธรรมชาติ ซึ่งก็คือ ห้วยแม่ตาวในกรณีนี ทาให้เกิด
การสะสมในตะกอนท้องนา เมื่อปล่อยนาเข้าสู่แปลงนา ตะกอนจะตกในแปลงต้นนาและลดลงใน
แปลงต่อ ๆ ไป
ส่วนทางบริษัทผาแดง อินดัสทรี ได้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดการนา
เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเก็บกักนาในปริมาณมากได้ในช่วงที่ฝนตกหนักอย่างเพียงพอ เช่นขยายบ่อ
เก็บตะกอนหางแร่เดิม สร้างบ่อดักตะกอนเพิ่มขึน สร้างบ่อกักเก็บตะกอนเพิ่มขึ น ติดตังอาคาร
กรองตะกอนดินทรายบริเวณท้ายบ่อดักตะกอน วิธีดาเนินการทังหมดที่บริษัททามานี พวกเขามี
ความเชื่อมั่นว่าการควบคุมตะกอน (ซึ่งมีแคดเมียม) จากการทาเหมืองมีมาตรฐานสูงกว่าที่กาหนด
และมีการดูแลและควบคุมอย่างดีภายใต้กฎระเบียบซึ่งเป็นที่เชื่อถือกัน
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กรณีมลพิษอันเกิดจากแร่ทองแดง
คดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-ลาปาง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลปกครองเชียงใหม่ โดยนายประพจน์ คลังสุบรรณ ตุลา
การเจ้าของสานวน ออกนั่งบัลลังก์ อ่านคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดาที่ อ.
1110-1128/2552 หมายเลขแดงที่ อ. 730-748/2557 ระหว่างนายคา อินคาปาหรืออิน
จาปา กับพวกรวม 131 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. (ผู้ถูก
ฟ้องคดี) ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยผู้ฟ้องคดีทัง 19 สานวน 131 คน ฟ้องมี
สาระสาคัญสรุปได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชือเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า ตังอยู่ที่อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง ละเลยไม่ควบคุมบาบัดฝุ่นหิน ฝุ่นละออง
และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด ทา
ให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีภูมิลาเนาและอาศัยอยู่ในท้องที่อาเภอแม่เมาะ เจ็บป่วยเป็นโรคนิวโมโคนิโอซิส
(โรคปอดอักเสบจากฝุ่นหิน ) โรคพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สัตว์เลียงและพืชผลทางการเกษตร
เสียหาย ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตังแต่เริ่มป่วยจนถึงวันฟ้อง ค่าขาดประโยชน์จาก
การประกอบอาชีพ ค่าทดแทนการเสื่อมสมรรถภาพของร่างกาย สุขภาพ และอนามัย ความ
สูญเสียทางด้านจิตใจ ความสูญเสียโอกาสที่จะดารงชีวิตอย่างคนปกติจนกว่าจะเสียชีวิต ค่าไร้
ประโยชน์ในการใช้ที่ดิน ที่พักอาศัยในการทามาหากินได้โดยปกติสุขเป็นเวลา 20 ปี ต่อไปใน
อนาคต ค่าเสียหายของพืชไร่ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหลังจากวันฟ้องจนถึงอายุ 80 ปี ซึ่ง
เป็นค่าเสียหายในอนาคต และมีคาขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบียแก่ผู้ฟ้องคดี
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีหยุดการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินลิกไนต์จนกว่าจะมีวิธีการป้องกันมลพิษ และ
ให้ฟื้นฟูคุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในท้องที่อาเภอแม่เมาะให้กลับคืนสภาพเดิม
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คาพิพากษาศาลปกครองชันต้นเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนพร้อมดอกเบียให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางรายที่ศาลปกครองชันต้นวินิจฉัยว่ายื่นฟ้องคดี

๓๘

ระเ
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เมื่ อพ้น กาหนดเวลาการฟ้องคดีต ามจานวนที่ต นมีสิทธิได้รับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค า
พิพากษาของศาลปกครองชันต้น “ทาให้ชาวบ้านเกือบทุกรายได้รับเงินชดเชยจานวน 246,900
บาท มีบางรายประมาณ 6-7 คน ที่จะได้ค่าชดเชยต่าสุด 10,000 บาท ตามที่ร้องขอ ทังนี
กฟผ.ยังต้องคิดดอกเบียให้ชาวบ้านร้อยละ 7.5ต่อปี”
กรณีดังกล่าวเกิดขึนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2535 ถึงเดือนสิงหาคม 2541 เป็นเวลา
70 เดือน มี 67 เดือน โรงไฟฟ้าแม่เมาะปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีค่าเฉลี่ยฯ เกินกว่า 780
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเกินกว่า 1,300 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณที่
จะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย สุขภาพ และอนามัย จานวนไม่น้อยกว่า 278 ครัง เป็นเหตุให้ผู้
ฟ้องคดีที่มีภูมิลาเนาอยู่ในพืนที่อาเภอแม่เมาะ ได้รับผลกระทบเจ็บป่วยเป็นโรคพิษซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ เวียนศีรษะ แน่นหน้าอก แสบคอ เยื่อบุคอแดง เยื่อบุตาแดง และเยื่อบุจมูกแดง กระทบ
ต่อสุขภาพ อนามัย เสื่อมสมรรถภาพ และสภาพจิตใจ

สำน

ักก

ารต

่างป

คดีกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับมลพิษอื่นๆในประเทศไทยที่น่าสนใจ ดังนี้
คดีโรงงานทอผ้ากรุงเทพ
จากกรณีลูกจ้างของบริษัทโรงงานทอผ้ากรุงเทพ จากัด จานวน 38 คน ฟ้องบริษัทและ
กรรมการ หลังจากเป็นโรคปอดอักเสบ (บิสซิโนซีส) เนื่องจากฝุ่นฝ้ายจากการทางาน ซึ่งฟ้องในปี
2538 เรียกค่าเสียหาย 57 ล้านบาท สาหรับกรณีนี ศาลวินิจฉัยว่าโจทก์ทัง 38 คน ทราบการ
ทาละเมิดของจาเลยทังสองแล้วตังแต่วันที่โจทก์ทังหมดไปตรวจร่างกายที่คลินิกอาชีววิทยาศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลราชวิถี และพบว่าป่วยเป็นโรคบิสซิโนซีส หรือตังแต่วันที่กรรมการ
กองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยว่าเป็นโรคดังกล่าวและจ่ายค่าทดแทนให้ ซึ่งไม่ว่านับระยะเวลาตอน
ไหนคดีนีก็พ้น 1 ปีแล้ว แต่เนื่องจากโจทก์บรรยายฟ้องมาด้วยว่า จาเลยทังสองทาละเมิดต่อโจทก์
มาตลอดจนถึงปัจจุบัน คดีจึงยังไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
40 เพราะศาลมองว่าเป็นเหตุ “ละเมิดต่อเนื่อง”
ในปี 2546 ศาลแรงงานกลางชันต้นพิพากษาให้จาเลยชดใช้ค่าเสียหายคนละ 1-2 แสน
บาท รวม 37 คน เพราะเป็นแหล่งปล่อยมลพิษทาให้ผู้อื่นได้รับอันตราย ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทังนี ศาลยกฟ้องโจทก์ 1 คน เพราะไม่เป็นโรคปอดอักเสบ แต่
โจทก์ยื่นอุทธรณ์
ในปี 2550 ศาลแรงงานกลางชันอุทธรณ์ พิพากษาคดีที่จาเลยอุทธรณ์ โดยยืนตามคา
พิพากษาชั นต้น ให้ จ่ายค่าสิน ไหมทดแทนแกโจทก์ทัง 37 คน เป็นจานวนเงิน 10,000110,000 บาทต่อคน ใน 15 วัน เนื่องจากนายจ้างละเมิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานและคนป่วย
นาน 11 ปี โดยผ้ า ปิ ด จมู ก ไม่ ไ ด้ ม าตรฐานและไม่ ป รั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ น รวมถึ ง ไม่ ป รั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมในโรงงานให้ดีขึนด้วย
ส่วนคดีฟ้องกรรมการนัน ศาลพิพากษาให้กรรมการไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว เพราะ
เห็นว่ากรรมการกระทาภายในขอบเขตอานาจของบริษัท
คดีคลิตี้
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บริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จากัด ได้รับสัมปทานเหมืองตะกั่วในปี พ.ศ.
2510 และปิดโรงงานในปี พ.ศ. 2542 ส่วนเหมืองแร่ปิดถาวรในปี พ.ศ. 2544 ประมาณปี
254 ชาวบ้านคลิตีสังเกตเห็นว่านาในลาห้วยขุ่น และทราบต่อมาว่าโรงแต่งแร่ที่อยู่ต้นลาห้วยค
ลิตีปล่อยนาในบ่อกักเก็บแร่สารตะกั่วลงสู่ลาห้วย ในวันที่ 22 เมษายน 2541 ทางบริษัทถูกกรม
ทรัพยากรธรณีสั่งระงับชั่วคราว (120 วัน) และปรับ 2,000 บาท ต่อมาได้บริจาคเงินให้
ชาวบ้านมาตังเป็นเงินกองทุน 1 ล้านบาท โดยระบุว่าไม่ใช่การยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหาย
30 มกราคม 2546 สภาทนายความช่วยดาเนินการให้ชาวบ้านยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย
จานวน 119,036,400 ล้านบาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2535 และศาลแพ่งกาญจนบุรีได้นัดสืบพยานครังแรกวันที่ 5
สิงหาคม 2548 ศาลชันต้นตัดสินให้ชาวบ้านชนะ โดยบริษัทต้องจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้
ชาวบ้านประมาณ 4 ล้านบาทเศษ
กรณีคดีคลิตี แม้ว่าโรงงานปล่อยสารตะกั่วจะปิดกิจการไปแล้ว แต่ ผลกระทบที่ชาวบ้าน
ได้รับจากสารตะกั่วในนายังมีผลอยู่ เรียกว่า “ผลของการละเมิดต่อเนื่อง” แต่ศาลรับฟ้องโดยใช้
อายุความทั่วไป 10 ปี ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรา 96 อายุความ
จึงยังไม่ขาด
นอกจากจะฟ้องเรียกค่าเสียหายแล้ว ในคาขอท้ายฟ้องชาวบ้านจะขอให้บริษัทฟื้นฟูลา
ห้วยคลิตีให้เอาสารตะกั่วออกให้หมดด้วย เพราะเหตุว่าผู้ที่ปล่อยมลพิษควรมีส่วนรับผิดชอบกรณี
ดังกล่าว ซึ่งคดีแรกฟ้องโดยโจทก์ 8 คน แต่ศาลบอกว่าโจทก์ทัง 8 ไม่มีสิทธิฟ้องเพราะไม่ใช่
ตัวแทนชุมชนดังเดิม คดีที่ 2 ชาวบ้านทังหมดรวม 151 คน เป็นโจทก์ฟ้อง ศาลบอกว่า เรื่องสิทธิ
ชุมชนยังไม่มีกฎหมายออกมารองรับให้ฟ้องคดีเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้ เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
โดยตรงที่จะต้องฟื้นฟูแก้ไขหรือมีหน้าที่ฟ้องคดี
สาหรับคดีคลิตีในศาลปกครองที่ฟ้องกรมควบคุมมลพิษ เรียกค่าเสียหายและให้ฟื้นฟูลา
ห้วยคลิตี ปัจจุบันสินสุดแล้วเมื่อมกราคม 2556

สำน

คดีเดอะบีช
เมื่อปี 2542 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายพันคา กิตติธร
กุล นายกบริหารส่วนตาบล กับพวกรวม 19 คน คือ ประชาชนจังหวัดกระบี่และกลุ่มอนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมูเ่ กาะพีพี จังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายปองพล
อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กรมป่าไม้, นายปลอดประสพ สุรัสวดี
อธิบดีกรมป่าไม้, บริษัท แซนต้า อินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มโปรดักชั่น จากัด และบริษัท ทเวนตี เซน
จูรี่ ฟอกซ์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทสร้างภาพยนตร์เรื่อง “เดอะบีช” ในข้อหาละเมิด โดยขอให้ระงับ
การถ่ายภาพยนตร์ที่เริ่มตังแต่ปี 2541 เพิกถอนคาสั่งทางปกครองของรัฐมนตรีและอธิบดีกรมป่า
ไม้ที่อนุญาตให้ถ่ายทาภาพยนตร์ในเขตอุทยานแห่งชาติ และเรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท
พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี
ศาลชันต้นพิพากษายกฟ้อง เพราะกองถ่ายภาพยนตร์เสร็จสินแล้ว คาสั่งทางปกครองจึง
สินสุด ลงและการเยียวยาไม่มีผลใด จึงงดสืบ พยานทังหมด แต่ฝ่ ายโจทก์ ขออุทธรณ์ ซึ่งศาล
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อุทธรณ์พิพากษาในปี 2545 ให้บริษัท แซนต้า อินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มโปรดักชั่น จากัด และ
บริษัท ทเวนตี เซนจูรี่ ฟอกซ์ จากัด จาเลยที่ 4-5 ร่วมกันฟื้นฟูอ่าวมาหยาให้คืนสภาพเดิม เพราะ
เห็นว่าเกิดความเสียหายจริงและผลของความเสียหายยังอยู่ แต่ยกฟ้องจาเลยที่ 1-3 เพราะการ
ถ่ายทาจบแล้วคาสั่งถือว่าสินสุดลง แต่โจทก์ยังยื่นฎีกา ต่อมาในปี 2549 ศาลฎีกาพิจารณาว่า
ประชาชนจังหวัดกระบี่โจทก์ท่ี 3-19 ไม่มีสิทธิฟ้องเพราะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง และยืนยันตาม
คาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ โดยมีคาสั่งให้ศาลชันต้นพิจารณาประเด็นความเสียหายของอ่าวมา
หยาใหม่
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คดีซานติก้าผับ
กรณีเพลิงไหม้ซานติก้าผับ ของบริษัท ไวท์ แอนด์ บราเธอร์ส์ (๒๐๐๓) จากัด เมื่อวันที่ 1
มกราคม 2552 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 67 คน บาดเจ็บสาหัส 45 คน บาดเจ็บทางร่างกาย 72
คน รวมทังความเสียหายและสูญเสียในทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกค้า
ปี 2553 พนักงานอัยการ สานักงานอัยการสูงสุด และโจทก์ร่วมอีก 57 คน ฟ้องนายวิ
สุข เสร็จสวัสดิ์, นายธวัชชัย ศรีทุมมา, นายพงษ์เทพ จินดา, นายพุฒิพงศ์ ไวย์ลิกรี, นายสราวุธ
อะริยะ, บริษัท โฟกัส ไลท์ ซาวด์ ซิสเท็ม จากัด และนายบุญชู เหล่าสีนาท จาเลยที่ 1-7
ความผิดฐานกระทาการโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย บาดเจ็บสาหัส และ
เสียชีวิต และกระทาการโดยประมาท เป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย เป็นผู้รับอนุญาตตังสถาน
บริการ ปล่อยปละละเลยให้บุคคลซึ่งอายุต่ากว่า 20 ปี เข้าไปในสถานบริการ และปล่อยปละ
ละเลยให้มีการกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ
ต่อมา 20 กันยายน 2554 ศาลอาญากรุงเทพใต้ พิพากษาจาคุกนายวิสุทธิ์ เสร็จสวัสดิ์
ผู้บริหารซานติก้าผับ และเจ้าของบริษัททาเอฟเฟกต์ เป็นเวลา 3 ปี ไม่รอลงอาญา และให้เจ้าของ
บริษัททาเอฟเฟกต์จ่ายค่าชดเชยผู้เสียหาย 5 ราย จานวนกว่า 8 ล้านบาท
สิ่งสาคัญของกรณีคือ นายวิสุทธิ์ เสร็จสวัสดิ์ จาเลยที่ 1 นันเป็นกรรมการผู้จัดการและผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท แต่ต่อมาให้นายสุริยา ฤทธิ์ระบือ เป็นกรรมการผู้จัดการแทนโดยที่ไม่ได้ถือ
หุ้นเลยแม้แต่หุ้นเดียว ในขณะที่จาเลยที่ 1 ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ และจากการสอบคดี
ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า นายสุริยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการบริหารซานติก้าผับเลย ทราบ
ภายหลังว่าเป็นเพียงคนขับรถ จึงเป็นช่องโหว่ใหญ่ในการเอาผิดกรรมการบริษัท เพราะบางครังผู้มี
อานาจในกิจการที่แท้จริงคือผู้ถือหุ้น ไม่ใช่กรรมการ
สาหรับคดีนี กรณีฟ้องบริษัทเป็นจาเลยที่ 1 และฟ้องกรรมการตามหนังสือรับรองที่มี
อานาจลงลายมือชื่อทุกคนให้ร่วมรับผิดกับบริษัทด้วย ศาลพิพากษาให้กรรมการทัง 7 คน ต้องรับ
ผิดเป็นการส่วนตัวร่วมกับบริษัท เพราะกรรมการแต่ละคนไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเองไม่ได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งดาเนินงานของบริษัท (คาพิพากษาเพิ่มเติม)
ด้านศาลปกครอง ในเดือนธันวาคม 2552 นางเอสเตอร์ เยียน เชน เลาพิกานน์ กับพวก
รวม 12 คน ฟ้องกรุงเทพมหานคร เรื่องการกระทาละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติ
หน้ าที่ดังกล่าวล่าช้าเกิน สมควร ต่อมา ในเดือนตุลาคม 2555 ศาลปกครองพิพากษาให้

๔๑

กรุงเทพมหานครชดใช้ค่าเสียหาย ทัง 12 คน ในจานวนร้อยละ 20 ของค่าเสียหายทังหมดที่ผู้
ฟ้องคดีเรียกร้อง พร้อมทังให้ชดใช้ดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ศาลมีคา
พิพากษา ซึ่งแสดงถึงการแบ่งส่วนรับผิดของรัฐโดยไม่ต้องรอศาลยุติธรรม

ระเ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษโดยสังเขป ดังนี้
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
กาหนดให้กรมควบคุมมลพิษมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการ
ควบคุมการดาเนินกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะมาตรฐานและวิธีการควบคุมการ
กาจัดของเสียมลพิษหรือสารปนเปื้อ นซึ่งเกิดจากกิจการของโรงงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ภายใต้พระราชบัญญัติโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถประกาศกฎกระทรวงเกี่ยวกับการ
กาจัดของเสียสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ห้ามการปล่อยทิงนาเสียและอากาศเสียจากโรงงานอุตสา
กรรม แนวทางการมีระบบบาบัดของเสีย ตลอดจนกาหนดระดับเสียงไม่ให้เกินมาตรฐานของ EPA
(US Environmental Protection Agency)

ารต

่างป

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ก าหนดให้ ก รมควบคุ ม มลพิ ษ เกี่ ย วข้ อ งในส่ ว นการก าจั ด ของเสี ย ทั งการควบคุ ม
ผู้ประกอบการขนส่ง / ผู้รับจ้างกาจัดขยะมูลฝอยและของเสีย และการกาหนดเกณฑ์ควบคุม เหตุ
เดือดร้อนราคาญของส่วนรวมที่เกิดจากกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สารอันตราย ความ
สั่นสะเทือน ฝุ่น ขีเถ้าพิษ ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษควบคุมดูแล
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด การเก็บรักษา การเก็บขนและสถานที่กาจัดมูลฝอย การ
ปล่อยนาทิงและอากาศเสีย

สำน

ักก

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัตินได้
ี กาหนดเกณฑ์ควบคุมวัตถุอันตราย โดยการนาเข้า ผลิต ขนส่ง ใช้งาน
การก าจั ด และส่ ง ออก ไม่ ใ ห้ มี ผ ลกระทบและเป็ น อั น ตรายต่ อ มนุ ษ ย์ สั ต ว์ พื ช สมบั ติ ห รื อ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรมได้แบ่งสารอันตรายออกเป็น 4 ประเภท เพื่อให้สามารถ
ควบคุมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และจัดตังศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย เพื่อประสานงานกับ
หน่วยงานราชการอื่นๆ ในด้านข้อมูลวัตถุอันตรายและสร้างเกณฑ์และวิธีการจดทะเบี ยนวัตถุ
อันตราย
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
กาหนดให้กรมควบคุมมลพิษได้ดาเนินการด้านขยะมูลฝอย ความสะอาดของบ้านเมือง
โดยทั่วไป สถานที่สาธารณะใดถูกปนเปื้อนก็จะทาให้เกิดมลพิษ เช่น ขยะ กลิ่น เหตุเดือดร้อน
ราคาญ และทัศนอุจาด (มลพิษภาวะทางสายตา)
นอกจากกฎหมายข้างต้นนีแล้ว ยังกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกรม
ควบคุมมลพิษ เช่น

๔๒
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พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนาไทย พุทธศักราช 2546
และอื่นๆ

สำน

ักก

ารต
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สุ ด ท้ า ยนี ตราบใดที่ ม นุ ษ ย์ ยั ง อาศั ย อยู่ ร่ ว มสั ง คมเดี ย วกั น โดยไม่ ต ระหนั ก ถึ ง ความ
ปลอดภัยของสังคม ของเพื่อนมนุษย์ และมักง่ายปล่อยสารเคมี สารพิษ หรือมลพิษซึ่งตนได้รู้เห็น
หรือเป็นต้นเหตุ ให้แพร่กระจายออกไปทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ทาลายสภาพแวดล้อม จนเกิด
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน แม้จะมีกฎหมายหรือมาตรการป้องกันที่รัดกุมมากเพียงใดก็
ตาม ก็คงไม่อาจต้านทานจิตสานึกความรับผิดชอบของแต่ละคนได้ ดังนี สังคมควรร่วมกันสร้าง
จิตสานึกความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึนอย่างยั่งยืนของทุกคนตลอดไป.

๔๓

บรรณานุกรม
ฐากูร จุรินทร,รายงานการศึกษา เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการพัฒนาการเมืองไทยและ
ญี่ปุ่นในช่วงเวลา ๒๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๕๓), สานักงานเลาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๔.

ทศ

นิรมล กุลศรีสมบัติ, บทความ เรื่อง กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการชุมชน
ประเทศญี่ปุ่น, ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,๒๕๕๒.

ระเ

Yutaka TSUJINAKA ,Politic and Civil Society in Japan: In Comparison with other
Asian Countries, เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารคดี (หลักนิติ
ธรรม” ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น.ระหว่างวันที่ ๑๙ มิ.ย. – ๒ ก.ค. ๒๕๕๙
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https://th.wikipedia.org
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารคดี (หลักนิติธรรม” ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๙ มิ.ย. – ๒ ก.ค. ๒๕๕๙ .
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รายงานฉบับนีเป็นการรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการคดี
(หลักนิติธรรม) ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2559 – 2 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ
ประเทศญี่ปุ่น เนือหาในเล่มประกอบด้วยเรื่อง ความไม่เท่าเทียมกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของญี่ปุ่น การเมืองและสังคมของประเทศญี่ปุ่น และปัญหามลพิษในอดีตของญี่ปุ่น ซึ่งสมาชิก
กลุ่มที่ 1 ได้ร่วมกันจัดทาขึนโดยการศึกษาจากเอกสารฝึกอบรมและศึกษาจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติม
ในโอกาสนี ขอขอบคุณ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น คณะ
เจ้าหน้าที่จากสานักการต่างประเทศ สานักงานศาลยุติธรรม คณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน หวังว่ารายงานนีคงเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจตามสมควร
กลุ่มที่ 1
2 สิงหาคม 2559

