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บทสรุปผู*บริหาร 

 

 การฟ'(นฟูท,องถ่ินของประเทศญ่ีปุ:นมีการเร่ิมต,นต้ังแต@ช@วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เปIนต,นมา แต@เปIนการ

ฟ'(นฟูประเทศจากภัยทางสงครามท่ีเกิดข้ึนและสร,างความเสียหายท่ัวประเทศญ่ีปุ:น ในช@วงทศวรรษท่ี 1970 มี

กิจกรรมท่ีเรียกว@า “มะจิซุกุริ” เกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ:น เปIนกิจกรรมท่ีเปIนการรณรงคXและการจัดการเพ่ือการ

เปIนอยู@ท่ีดีของคนในเขตเมืองเปIนส@วนใหญ@ และเม่ือประเทศญ่ีปุ:นประสบป\ญหาประชากรเบาบางในพ้ืนท่ีชนบท

หลายแห@งท่ัวประเทศญ่ีปุ:น กิจกรรมมะจิซุกุริจึงถูกนำมาประยุกตXใช,เพ่ือเปIนการฟ'(นฟูท,องถ่ิน เพ่ือเพ่ิมรายได,ให,แก@

ท,องถ่ินโดยการนำทรัพยากรในท,องถ่ินมาใช,เปIนทุนทางสังคม รวมท้ังทุนทางสังคมทางทรัพยากรมนุษยXซ่ึงมี

บทบาทสำคัญในการทำกิจกรรมฟ'(นฟูท,องถ่ินน้ี 

 การศึกษคร้ังน้ีเปIนการวิจัยเชิงเอกสาร ร@วมกับการสัมภาษณXผู,ท่ีมีส@วนเก่ียวข,องกับกิจกรรมการฟ'(นฟู

ท,องถ่ิน จากการศึกษาพบป\จจัยสำคัญท่ีส@งผลต@อความสำเร็จในการฟ'(นฟูท,องถ่ิน ท้ังท่ีเปIนกระบวนการ ทุนทาง

สังคมและบทบาทของทุนทางสังคมทางเครือข@ายท้ังบทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงจะเปIน

โมเดลให,ท,องถ่ินของประเทศไทยท่ีต,องการจะทำการฟ'(นฟูท,องถ่ินโดยใช,ทรัพยากรในท,องถ่ิน ซ่ึงนอกจากจะเปIน

การถอดบทเรียนการบริหารจัดการกิจกรรมฟ'(นฟูท,องถ่ินของประเทศญ่ีปุ:นแล,ว ยังมีการศึกษาพ้ืนท่ีในประเทศไทย

เพ่ือเปรียบเทียบในส@วนท่ีเก่ียวข,องและสามารถใช,แนวทางการฟ'(นฟูท,องถ่ินเปIนแนวทางของท,องถ่ินและชุมชนใน

ประเทศไทยต@อไป 
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 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคXเพ่ือเปIนการศึกษาเก่ียวกับป\จจัยแห@งความสำเร็จในการฟ'(นฟูท,องถ่ินของประเทศ

ญ่ีปุ:น ซ่ึงประเทศญ่ีปุ:นเร่ิมทำกิจกรรมฟ'(นฟูท,องถ่ินมาต้ังแต@ช@วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แต@เปIนการฟ'(นฟูท,องถ่ิน

เพ่ือฟ'(นฟูประเทศจากความเสียหายในสงคราม ต@อมาเม่ือประเทศญ่ีปุ:นเข,าสู@ช@วงพัฒนาเศรษฐกิจสูงสุดส@งผลต@อ

สภาพความเปIนอยู@ของประชาชนท่ีย่ำแย@ลง ทำให,มีกิจกรรมท่ีเรียกว@า “มะจิซุกุริ” และเปIนกิจกรรมท่ีทำโดยภาค

ประชาชนอย@างแพร@หลายท่ัวประเทศ จุดเปล่ียนท่ีทำให,กิจกรรมมะจิซุกุริถูกนำมาใช,ในการฟ'(นฟูท,องถ่ินคือ การท่ี

ประเทศญ่ีปุ:นเข,าสู@สังคมผู,สูงอายุข้ันรุนแรงและชนบทประสบกับความซบเซาท่ัวไป รัฐบาลญ่ีปุ:นประกาศนโยบาย

สนับสนุนท,องถ่ิน และให,การสนับสนุนด,านต@างๆ ส@งผลให,ท,องถ่ินหลายแห@งในประเทศญ่ีปุ:นมีกิจกรรมการฟ'(นฟู

ท,องถ่ิน ซ่ึงมีท้ังประสบความสำเร็จและไม@ประสบความสำเร็จ  

จากการศึกษาของนักวิชาการในประเทศญ่ีปุ:น มีการสรุปโมเดลของกิจกรรมฟ'(นฟูท,องถ่ินท่ีประสบ

ความสำเร็จซ่ึงจะต,องมีส@วนประกอบ 3 ส@วน คือ Company, Competitor, และ Customer ซ่ึงผู,วิจัยได,ใช,เปIน

โมเดลในการศึกษาการฟ'(นฟูท,องถ่ินท่ีมีการใช,กิจกรรม “มะจิซุกุริ” ของพ้ืนท่ี 6 แห@งในประเทศญ่ีปุ:น และศึกษา

กิจกรรมฟ'(นฟูท,องถ่ินของประเทศไทย 3 แห@ง และยังได,ศึกษาประเด็นสำคัญอ่ืนประกอบ คือ การใช,ทุนทางสังคม  

ทรัพยากรของท,องถ่ินด,านต@างๆ เช@น ด,านประวัติศาสตรX ด,านกายภาพและด,านอาหาร รวมถึงศึกษาทุนทางสังคม

ทางด,านเครือข@ายของคนในสังคม  

 จากผลการศึกษาพบว@า  พ้ืนท่ีศึกษามีส@วนประกอบของโมเดลแห@งความสำเร็จเปIนส@วนใหญ@ และยังมีทุน

ทางสังคมด,านอ่ืนโดยเฉพาะอย@างย่ิงคือทุนทางสังคมทางด,านเครือข@ายซ่ึงมีความเข็มแข็งในชุมชน อีกท้ังยังได,รับ

การสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงมีการทำการตลาดต@อเน่ือง ทำให,กิจกรรมฟ'(นฟูท,องถ่ินท้ัง 6 แห@งของประเทศญ่ีปุ:น

ประสบความสำเร็จและมีความย่ังยืน ส@วนพ้ืนท่ีการศึกษาของประเทศไทยน้ัน ผู,วิจัยพบว@า พ้ืนท่ีในประเทศไทยมี

ส@วนประกอบ 2 ส@วนท่ีจะเปIนโมเดลท่ีประสบความสำเร็จ คือ Company และ Competitor แต@ยังขาดในเร่ืองของ

ทุนทางสังคมทางเครือข@ายด้ังเดิม การเช่ือมระหว@างทุนทางสังคมและความสัมพันธXกับภาครัฐท่ีเปIนแบบหลวมๆ 

เน่ืองจากเจ,าหน,าท่ีของรัฐมีการโยกย,ายบ@อยคร้ัง และป\ญหาหลักคือการสนับสนุนทางด,านงบประมาณของภาครัฐ 

ซ่ึงหากจะทำกิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถ่ิน ซ่ึงจะต,องเปIนส@วนท่ีพิจารณาจัดการอย@างเปIนระบบต@อไป 

คำสำคัญ : มะจิซุกุริ, การฟ'(นฟูท,องถ่ิน, ทุนทางสังคม, ทุนทางสังคมทางด,านเครือข@าย   
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Abstract 

Project Code:  RDG 61110060 

Project Title:   Japan’s Revitalization: Key Success Factors and Implementation  

in the Aspect of Machizukuri 

Researcher:   Assistant Professor Benjang Jaisai Der Arslanian 

Email address:  benjang_jaisai@yahoo.com 

Duration:   1 year (Since 20th August 2018 – 19th August 2019) 

This research has an aim to study about the success factors of revitalization in Japan. 

Japan has started activities of revitalization since WWII, which was the revitalization from the 

chaos after the war. Soon after Japan got into the period of high economy growth, the condition 

of living of people in Japan was getting worse, and the activities of MACHIZUKURI by citizen had 

spread all over Japan. MACHIZUKURI has been used for revitalization when Japan has problem of 

aging society and local areas were stagnated, Japanese government has announced the policy to 

support local revitalization’s activities, and helped encouraged to start activities of revitalization 

all around Japan, some are successful and some are not. 

From the study of Japanese scholar, there is the model of success for local revitalization 

which should have 3 factors; Company, Competitor and Customer, which the researcher used as 

the model to study revitalization’s activities in 6 sites in Japan and 3 sites in Thailand. The factors 

of other social capitals as the local resources such as social capital in history, appearance and 

food and also the social capital of network.  

 From the research, the successful sites have the factors as the model and also have other 

social capitals, especially the social capital of network of strong communities. Moreover, those 6 

sites, which are successful and sustainable, have the support from government sector and also 

do the marketing constantly.  For the sites in Thailand, the sites have only 2 factors as the 

successful model; Company and Competitor. The sites do not have strong social capital of local 

communities, the linkage with government sector is not strong from the change of officers. The 

main problem is the support of budget from government sector which should be considered 

seriously to arrange systemically in the future. 

 

Keyword:  MACHIZUKURI, local revitalization, social capital, social capital for network 
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บทที่ 1  

บทนำ 
      

1. ความเป9นมาและความสำคัญของเร่ือง   

1.1 ความสำคัญและท่ีมาของการวิจัย 

ในช@วงอดีตที่ผ@านมา ประเทศญี่ปุ:นประสบป\ญหาหลายด,านทั้งป\ญหาหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2  

ป\ญหาภัยธรรมชาติที่รุนแรงจากแผ@นดินไหว สึนามิ ซึ่งส@งผลกระทบต@อความเสียหายทางกายภาพ สภาพจิตใจของ

คนญี่ปุ:น รายได,-รายจ@ายที่ต,องฟ'(นฟูประเทศและประเทศญี่ปุ:นยังต,องเผชิญกับป\ญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้น คือ 

ป\ญหาสังคมสูงอายุอย@างรุนแรงและป\ญหาประชากรลดลงซึ่งส@งผลต@อเนื่องไปยังป\ญหาอื่นๆ เช@น ป\ญหาความ

มั่นคงทางอาหารเนื่องจากสามารถผลิตอาหารได,เพียง 40% ป\ญหาที่ดินถูกทิ้งร,าง ป\ญหาการดูแลผู,สูงอายุซ่ึง

ประเทศญี่ปุ:นพยายามพัฒนาและแก,ไขป\ญหาของประเทศในด,านต@างๆด,วยการใช,นโยบาย กลยุทธXและแผนพัฒนา

ประเทศอย@างเปIนระบบ จนมีตัวอย@างของนโยบายที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเปIนต,นแบบให,ประเทศอื่นๆได,นำไป

ประยุกตXใช, เช@น Japanese Machizukuri (มะจิซุกุริ:การสร,างและฟ'(นฟูเมืองแบบญี่ปุ :น) และ MICHINOEKI 

(Roadside Station สถานีริมทาง) ซึ่งเปIนธุรกิจในชุมชนที่มีประชาชนเปIนผู,ทำธุรกิจเปIนหลัก และส@งผลต@อการ

พัฒนาเศรษฐกิจของท,องถ่ินในช@วงหลายทศวรรษท่ีผ@านมาเปIนอย@างมาก 

จากงานวิจัยของเบญจางคX (2013) เรื่องเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงด,านความสัมพันธXระหว@างภาครัฐและ

ภาคประชาชนของประเทศญ่ีปุ:น พบคำว@า “มะจิซุกุริ” ถูกเร่ิมใช,ในฐานะของคำสำคัญในการใช,พัฒนาความเปIนอยู@

ของประชาชนในเขตเมือง และมีการประกาศเทศบัญญัติของมะจิซุกุริที่เทศบาลเมืองโยโกฮาม@าตั้งแต@ป{ค.ศ.1981

และที่เขตเซะตะงะยะกรุงโตเกียวในป{ค.ศ.1982 ซึ่งเปIนพ้ืนฐานของเทศบัญญัติขององคXการปกครองส@วนท,องถ่ิน

อื่นๆต@อมา  ซึ่งการประกาศใช,เทศบัญญัตินี้ส@งผลให,ผู,อาศัยในท,องถิ่นรวมไปถึงบริษัทห,างร,านได,ทำงานร@วมกับ

ภาครัฐเพื่อพัฒนาท,องถิ่น และเริ่มมีการตั้งศูนยXมะจิซุกุริ（まちづくりセンター）เปIนครั้งแรกในประเทศญี่ปุ:น

ในป{ค.ศ.1984 ที่จังหวัดนารา ภายใต,ชื่อว@า นารามะจิซุกุริเซนเตอรX （奈良まちづくりセンター）มีสมาชิกเปIน

กลุ@มร,านค,าในท,องถิ่น และมีจุดมุ@งหมายเพื่อฟ'(นฟูเศรษฐกิจในท,องถิ่น ในป{ค.ศ.1988    มีการเป¨ดศูนยXข,อมูลเพ่ือ

มะจิซุกุริที่จังหวัดคานางาว@า ในชื่อว@า “มะจิซุกุริโจโฮเซนเตอรXคะนะงะวะ” ตั้งขึ้นด,วยเงินทุนจากสหพันธXคุณภาพ

ชีวิตเพื่อเปIนศูนยXรวบรวมข,อมูลสำหรับกิจกรรมมะจิซุกุริในจังหวัด ป\จจุบันนอกจากจะรวบรวมและเสนอข,อมูล

แล,ว ยังทำหน,าที่เปIนตัวกลางระหว@างภาครัฐกับภาคประชาชนในการให,ข,อมูลเพื่อทำงานร@วมกัน เช@น การว@าจ,าง

จากภาครัฐและให,ความช@วยเหลือแก@กิจกรรมของประชาชน ต@อมามีการตั้งศูนยXมะจิซุกุริในอีกหลายแห@งท่ัว

ประเทศญี่ปุ:น เช@น ในป{ค.ศ.1992 มีการตั้งศูนยXเซะตะงะยะมะจิซุกุริ เพื่อใช,เปIนตัวกลางระหว@างภาครัฐและภาค

ประชาชนในการทำกิจกรรมต@างๆ รวมถึงการวางแผนในการพัฒนาเมืองของภาครัฐและในป{ค.ศ.1993 มีการต้ัง

ศูนยXโกเบมะจิซุกุริ หลังจากนั้นจึงมีการตั้งศูนยXมะจิซุกุริทั่วไปในประเทศญี่ปุ:นโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ@  ป\จจุบัน
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ศูนยXมะจิซุกุริยังคงมีตามเมืองต@างๆทำหน,าที่ส@วนใหญ@ คือ การสนับสนุนกิจกรรมของประชาชนในการทำกิจกรรม

ต@างๆในชีวิตประจำวัน และเปIนที่ตั้งของสำนักงานย@อยของหน@วยงานราชการและเปIนการส@งเสริมการทำงานจาก

ระดับภาคประชาชน  

งานวิจัยของเบญจางคX (พ.ศ.2551) เรื่อง Decentralization in Japan ทำให,เห็นว@า ประเทศญี่ปุ:นเข,าสู@

ช@วงที่เรียกว@า “ยุคแห@งท,องถิ่น” (地方の時代) ในทศวรรษที่ 1980 โดยเริ่มจากการจัดสัมมนาในหัวข,อ “First 

Local Period Symposium” ที ่เมืองโยโกฮาม@า ในหัวข,อ “The Period of Local” ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.

1978 จัดร@วมกับ “Workshop of Metropolitan Local Autonomy” ซึ่งก@อตั้งโดยรัฐบาลท,องถิ่น 5 แห@ง คือ 

กรุงโตเกียว จังหวัดไซตะมะ จังหวัดคะนะงะวะ เทศบาลเมืองโยโกฮาม@า และเทศบาลเมืองคาวาซากิ และจาก

นโยบายของรัฐบาล คือ กิจกรรมของโครงการสร,างท,องถิ่นด,วยงบหน่ึงร,อยล,านเยน （ふるさと創生一億円） ท่ี

รัฐบาลประกาศใช,ในป{ค.ศ.1988 เพื่อให,ท,องถิ่นได,ดำเนินการพัฒนาท,องถิ่นด,วยตนเองนั้นทำให,เกิดกระแสการ

สร,างท,องถ่ินหรือ จิอิกิซุกุริ （地域づくり）ข้ึน ประกอบกับการประกาศกฎหมายการกระจายอำนาจสู@ท,องถ่ินใน

ป{ค.ศ.2000 ทำให,บทบาทการทำงานร@วมกันระหว@างรัฐบาลส@วนท,องถิ่นและภาคประชาชนในท,องถิ่นในการร@วมกัน

พัฒนาท,องถิ่นมีความชัดเจนมากขึ้น หลังจากรัฐบาลญี่ปุ:นประกาศกฎหมายกระจายอำนาจสู@ท,องถิ่นในป{ค.ศ.2000 

มีการประกาศนโยบายการใช,การท@องเที่ยวในการฟ'(นฟูประเทศหลังเกิดภัยสึนามิ (Kankourikokku) และนโยบาย 

Cool Japan ท่ีทำให,เกิดการท@องเท่ียวกระจายในวงกว,างไม@จำกัดอยู@เพียงเมืองท@องเท่ียวท่ีสำคัญ และส@งผลต@อการ

ฟ'(นฟูชนบทอย@างเห็นได,ชัด 

คำว@า “มะจิซุกุริ” ได,เปล่ียนจากบทบาทการเปIนตัวกระตุ,นการทำกิจกรรมเพ่ือการอยู@อาศัยท่ีดีในเขตเมือง 

ไปสู@การพัฒนาท,องถิ่นและมีความชัดเจนขึ้นในป{ค.ศ.2016 ที่รัฐบาลประกาศ “กลยุทธXการสร,างเมือง คน และ

สร,างงานโดยรวมฉบับแก,ไขป{ค.ศ.2016” （まち・ひと・しごと創世総合戦略２０１６改訂版）  เม่ือ

วันที่ 22 ธันวาคมค.ศ.2016 เพื่อเพิ่มรายได,ของท,องถิ่นให,เท@าเทียมกัน ด,วยการสร,างมูลค@าเพิ่มของท,องถิ่นและ

ความสามารถในการเพิ่มรายได,ของเมืองหลักในท,องถิ่น  และทำให,เกิดกิจกรรมที่เรียกว@า “ท,องถิ่น 100 พื้นที่ของ

ตัวอย@างการสร,างและฟ'(นฟูท,องถิ่นที่สามารถสร,างรายได,”（稼げるまちづくり取組事例集「地域のチャレン

ジ１００」）ของสำนักงานคณะรัฐมนตรี โดยมุ@งเน,นการสร,างมูลค@าเพิ่มและเปIนการเพิ่มศักยภาพในการเพ่ิม

รายได,ของเมืองหลักในท,องถิ่น และมีเมืองที่เข,าร@วมกิจกรรมจำนวน 100 แห@ง ซึ่งเปIนตัวอย@างของท,องถิ่น 100 

แห@งท่ัวประเทศญ่ีปุ:นท่ีฟ'(นฟูเมืองในด,านต@างๆ ได,แก@ 

1.การฟ'(นฟูเมืองท่ีสามารถสร,างรายได,ด,วยการส@งเสริมการย,ายถ่ินฐานและการสร,างธุรกิจโดยการใช,บ,าน 

และอาคารเก@า 30 แห@ง  

2.การฟ'(นฟูเมืองท่ีสามารถสร,างรายได,ด,วยการขยายพ้ืนท่ีของหมู@บ,านด,วยการฟ'(นฟูย@านเมืองเก@า 16 แห@ง 

3.การฟ'(นฟูเมืองท่ีสามารถสร,างรายได,ด,วยการจัดการอุปทาน(การบริการ)ของการท@องเท่ียว 17 แห@ง 

4.การฟ'(นฟูเมืองท่ีสามารถสร,างรายได,โดยใช,อุตสาหกรรมท,องถ่ินเปIนหลัก 6 แห@ง 
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5.การฟ'(นฟูเมืองท่ีสามารถสร,างรายได,โดยมุ@งด,านการมีสุขภาพดีและอายุยืน 7 แห@ง 

6.การฟ'(นฟูเมืองท่ีสามารถสร,างรายได,ด,วยการฟ'(นฟูชุมชนให,มีชีวิตชีวา 24 แห@ง 

นอกจากน้ีรัฐบาลยังได,ประกาศนโยบาย “แผนแม@บทการสร,างเมือง คน และอาชีพค.ศ.2017 : มุ@งสู@การ

พัฒนาการสร,างท,องถิ ่น”（まち・ひと・しごと創生基本方針２０１７「地域創生の新展開に向けて」） 

และมีการตั ้ง “สำนักงานเพื ่อการสร,างเมือง คนและอาชีพ”（まち・ひと・しごと創生本部） และสร,าง

เว็บไซตX  มีจุดมุ@งหมายเพื่อเปIนศูนยXกลางการรวบรวมและประสานงานระหว@างหน@วยงานต@างๆ รวมถึงภาคเอกชน

และภาคประชาชน ในการสร,างสังคมที่แต@ละท,องถิ่นมีความสามารถในการดึงศักยภาพในท,องถิ่นมาใช,ให,เกิด

ประโยชนXและเปIนการแก,ป\ญหาสำคัญ เช@น ป\ญหาสังคมสูงอายุที่มีความรุนแรง และป\ญหาประชากรลดลง 

นโยบายดังกล@าว ทำให,คำว@า “มะจิซุกุริ” ถูกกำหนดเปIนคำสำคัญในการฟ'(นฟูเมืองในด,านต@างๆ  เช@น การใช,บ,าน

และอาคารเก@าในการส@งเสริมการย,ายถ่ินฐานและสร,างธุรกิจ การสร,างรายได,ด,วยการฟ'(นฟูย@านเมืองเก@า การจัดการ

อุปทานการท@องเที่ยว การส@งเสริมอุตสาหกรรม การสร,างเมืองให,เปIนเมืองแห@งสุขภาพดี และการทำให,เมืองมี

ชีวิตชีวา 

จะเห็นได,ว@า คำว@า “มะจิซุกุริ” มีการเปลี่ยนแปลงจากการสร,างเมืองเพื่อการมีชีวิตในเมืองที่ดีซึ่งเปIนการ

จัดการที่มาจากภาคประชาชนเปIนหลัก ไปสู@การสร,างเมืองที่สามารถสร,างรายได,ให,เกิดข้ึนด,วยความร@วมมือจาก

หลายภาคส@วนโดยมีภาคประชาชนเปIนผู,มีบทบาทสำคัญ ซึ่งการใช,มะจิซุกุริในการสร,างเมืองเพื่อสร,างรายได,นี้เปIน

สิ่งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ เช@น Kurokabe Square จังหวัดชิกะ ที่ภาคประชาชนร@วมกันจัดกระบวนการฟ'(นฟูเมือง

จนกลับมามีชีวิตชีวาด,วยกิจกรรมทางธุรกิจและการท@องเที่ยว เมือง Kinosaki จังหวัดเฮียวโกะ เดิมเปIนเมืองที่มี

ชื่อเสียงด,าน“ออนเซ็น” ทำให,เมืองเล็กๆที่มีทุนทางสังคมหลายด,าน กลายเปIนเมืองที่มีผู,มาอาศัยทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีย@าน Yanaka เขตไทโต กรุงโตเกียว ที่ฟ'(นฟูย@านที่อยู@อาศัยกลางกรุงโตเกียวที่ร,างผู,คน 

และกลายเปIนแหล@งท@องเท่ียวท่ีน@าสนใจจากบรรยากาศของสมัยประมาณ 50 ป{ก@อนของเขตไทโทคุ 

งานวิจัยในโครงการน้ี จึงมุ@งให,ความสนใจศึกษาการฟ'(นฟูท,องถ่ินตามลักษณะและรูปแบบการสร,างเมือง

แบบญ่ีปุ:นหรือมะจิซุกุริ โดยจะมีการเลือกเมืองท่ีประสบความสำเร็จในกระบวนการของมะจิซุกุริในแบบต@างๆเพ่ือ

ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการพัฒนามะจิซุกุริ ทุนทางสังคมท้ังทางด,านเครือข@ายของประชาชน ด,านประวัติศาสตรX

และวัฒนธรรม(รวมท้ังวัฒนธรรมด,านอาหารท,องถ่ิน) การทำ branding การส@งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท,องถ่ิน

และ social enterprise รวมถึงองคXประกอบท่ีส@งเสริมให,เปIนเมืองท่ีมีความน@าสนใจและผลสำเร็จ และศึกษาผล

จากการเปIนเมืองท่ีประสบความสำเร็จในการพัฒนาแบบมะจิซุกุริ เช@น การอพยพมาอาศัยถาวรของคนวัยทำงาน 

การสร,างงานสร,างรายได,ของคนในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะผู,สูงอายุ และการกระจายรายได,ท่ีมาจากการท@องเท่ียว ตามคำ

สำคัญท่ีใช,โดยภาครัฐคือ “มะจิซุกุริเปIนการสร,างคน” （まちづくりは人づくり） จากการศึกษาเบ้ืองต,นได,

เลือกพ้ืนท่ีศึกษาท่ีสามารถแบ@งเปIนตามลักษณะการเปIนผู,นำในกระบวนการ ดังน้ีคือ  

1. แบบท่ีภาครัฐเปIนผู,นำกระบวนการ (เมือง Totori จังหวัดทตโตะริ) 
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2. แบบท่ีภาครัฐเปIนผู,นำกระบวนการ (เมือง Sakaiminato จังหวัดทตโตะริ) 

3. แบบท่ีภาคประชาชนเปIนผู,นำกระบวนการ (เมือง Kinosaki จังหวัดเฮียวโกะ) 

4. แบบท่ีภาคเอกชนเปIนผู,นำกระบวนการ (Kurokabe Square จังหวัดชิกะ) 

5. แบบท่ีภาครัฐเปIนผู,นำกระบวนการ (เมือง Hikone จังหวัดชิกะ) 

6. แบบท่ีภาคเอกชนเปIนผู,นำกระบวนการ (เมือง Kitakata จังหวัดฟุคุชิมะ)  

 

ผู,วิจัยจะทำการสำรวจและคัดเลือกพ้ืนท่ีในประเทศไทย คือ ย@านเมืองเก@า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร@ 

จังหวัดแพร@ ย@านเมืองเก@าบริเวณโรงสี “หับโห,ห้ิน” อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และชุมชนบางใบไม, จังหวัดสุราษฎรX

ธานี เพ่ือศึกษาหาจุดท่ีเหมือนและแตกต@าง และหาบทสรุปท่ีสามารถปรับใช,โมเดลหรือต,นแบบของประเทศญ่ีปุ:นให,

เกิดเปIนการฟ'(นฟูท,องถ่ินในบริบทของประเทศไทยต@อไป   

1.2 วัตถุประสงคJของการวิจัย       

เพ่ือศึกษากระบวนการฟ'(นฟูท,องถ่ินของประเทศญ่ีปุ:นโดยองคXรวม  

1.1 เพ่ือศึกษาทุนทางสังคมท่ีสนับสนุนและส@งเสริมกระบวนการมะจิซุกุริท่ีใช,เปIนกรณีศึกษาในประเทศ

ญ่ีปุ:น รวมท้ังองคXประกอบโดยรวมท่ีเปIนป\จจัยท่ีส@งผลต@อการฟ'(นฟูท,องถ่ิน 

1.2 เพ่ือศึกษากระบวนการมะจิซุกุริประเทศญ่ีปุ:นท่ีเหมาะสมกับการประยุกตXใช,ในประเทศไทย 

1.3 เพ่ือสำรวจพ้ืนท่ีในประเทศไทยท่ีได,กำหนดไว,เปIนกรณีศึกษาว@าควรใช,กับกระบวนการมะจิซุกุริใดของ

ประเทศญ่ีปุ:น 

1.3 กรอบแนวคิดของแผนงานวิจัย       

• กรอบแนวคิดด,าน “การวิเคราะหXเชิงประวัติศาสตรX (Historical Analysis)” เพื่อศึกษาความเปIนมาของแนวคิด

การฟ'(นฟูเมืองของประเทศญี่ปุ:น ในแง@ของเวลา เหตุการณXสำคัญ การเปลี่ยนแปลงหลัก ที่ส@งผลให,เกิดการฟ'(นฟู

เมืองต้ังแต@อดีตจนถึงป\จจุบัน หลักการสำคัญคือ การร,อยเรียงวิวัฒนาการของป\จจัยสำคัญเก่ียวกับ Machizukuri 

• กรอบแนวคิดด,าน “การฟ'(นฟูเมือง หรือ Machizukuri” เพื่อศึกษากระบวนการสร,างและฟ'(นฟูเมืองของประเทศ

ญี่ปุ:นในกรณีต@างๆในความร@วมมือระหว@างภาครัฐและภาคประชาชนซึ่งจะมีทั้งกรณีเมืองที่มีทุนทางสังคมเดิม

ทางด,านการท@องเที่ยวและเมืองที่ไม@มีทุนทางสังคมเดิมทางด,านการท@องเที่ยว ซึ่งจะมีกระบวนการสร,างและ

กระบวนการจัดการในแบบของประเทศญี่ปุ :นที ่เรียกว@า “มะจิซุกุริ” ซึ ่งเปIนคำสำคัญที่เปIนที่สนใจในระดับ

นานาชาติ หลักการสำคัญคือการศึกษาวิเคราะหXเก่ียวกับกระบวนการท่ีสำคัญของ Machizukuri  

• กรอบแนวคิดด,าน “กระแสท,องถิ่น” เพื่อศึกษาการสร,างกระแสการสร,างท,องถิ่น การสร,างอัตลักษณXของท,องถ่ิน

ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งทางด,านกายภาพ คือ สถานที่ท@องเที่ยว สินค,าภายในท,องถิ่น ที่ส@งผลโดยรวมต@อการฟ'(นฟู

ท,องถิ่น รวมถึงการอนุรักษXธรรมชาติ ประวัติศาสตรXและวัฒนธรรมของท,องถิ่น หลักการสำคัญคือ การศึกษา

บทบาทของท,องถ่ินท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคล่ือน Machizukuri  
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• กรอบแนวคิดด,าน “การสร,างแบรนดX และการตลาด” เพื่อศึกษากระบวนการสร,างแบรนดXและสร,างเอกลักษณX

ให,กับสินค,าเฉพาะของท,องถิ่น เพื่อดูกระบวนการและศึกษากรณีตัวอย@างการสร,างแบรนดX และการสร,างสินค,า

ประเภทใหม@ๆท่ีมีความสร,างสรรคX รวมท้ังศึกษาการทำการตลาดของภาคีในเขตชนบท ซ่ึงเปIนความร@วมมือระหว@าง

ภาครัฐ ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการทำตลาดของท,องถิ่นในเขตเมืองใหญ@ เช@น การเป¨ดร,าน 

Antenna Shop รวมถึงการทำให,เกิดความอยากมีส@วนร@วมในการพัฒนาเมืองนั้นๆ หลักการสำคัญคือ การนำ

สินค,าหรืออาหารประจำท,องถ่ินมาเปIนส@วนร@วมในความสำเร็จของ Machizukuri 

• กรอบแนวคิดด,าน “ทฤษฎีทุนทางสังคม (Social Capital theory)” เปIนการศึกษาเกี่ยวกับการใช,ทรัพยากรของ

ท,องถ่ิน การสร,างมูลค@าและการรักษาทรัพยากรท,องถ่ินท่ีมีความเก่ียวข,องกับการสร,างเสน@หXให,กับท,องถ่ินและส@งผล

ต@อการท@องเที่ยวโดยรวมของท,องถิ่นนั้นๆ หลักการสำคัญคือ การศึกษา ทุนทางสังคมที่สำคัญๆของท,องถิ่นนั้นเพ่ือ

ใช,ให,เปIนประโยชนXในการฟ'(นฟูท,องถ่ิน รวมถึงกระบวนการและความสำเร็จของ Machizukuri 

 

1.4 วิธีการดำเนินการวิจัย  

1. เปIนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ที่วิเคราะหXข,อมูลซึ่งได,จากการวิจัยการศึกษาจากเอกสาร 

(documentary research) และงานวิจัยที่เกี ่ยวข,องกับมะจิซุกุริ ทั้งจากหนังสือทั่วไป บทความวิชาการ และ

งานวิจัยโดยสืบค,นเอกสารชั้นต,น (ภาษาญี่ปุ:น) ผ@านหอสมุดรัฐสภาประเทศญี่ปุ:นซึ่งจะเปIนแหล@งข,อมูลหลักที่สำคัญ

ในการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งศึกษาจากเว็บไซตXที่เกี่ยวข,องกับ   มะจิซุกุริ ทั้งนี้ ผู,วิจัยได,ทำการทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข,องในเบ้ืองต,นแล,ว ซ่ึงจะทำการสืบค,นข,อมูลท่ีมีความเปIนป\จจุบันต@อไป 

2. งานวิจัยครั้งนี้ จะมีการเก็บข,อมูลภาคสนามในประเทศญี่ปุ:นซึ่งเปIนต,นแบบของมะจิซุกุริในรูปแบบต@างๆ เพ่ือ

รวบรวมองคXความรู,และกระบวนการขับเคลื่อนมะจิซุกุริที่สำเร็จในแต@ละแบบ เพื่อจะนำมาถอดบทเรียนและเรียนรู,

เก่ียวกับป\จจัยแห@งความสำเร็จท่ีสำคัญ 

3. การเก็บข,อมูลภาคสนามในส@วนน้ี คือ การสังเกตการณXและการสัมภาษณXเชิงลึกกับผู,ท่ีเก่ียวข,อง 

4. สำหรับการดำเนินงานในประเทศไทย จะมีการศึกษากระบวนการฟ'(นฟูท,องถิ่นของพื้นที่ที่ได,เลือกไว, นอกจากน้ี 

จะศึกษาการมีส@วนร@วมของประชาชนในพื้นที่ การสนับสนุนของภาครัฐและจะมีการพิจารณาการพัฒนาสิ่งท่ี

เก่ียวข,องในพ้ืนท่ี  

5. ภายหลังจากการทบทวนวรรณกรรมและการเก็บข,อมูลภาคสนามแล,ว ผู,วิจัยจะทำการถอดเทปการสัมภาษณX 

และวิเคราะหXและสังเคราะหXข,อมูลในประเด็นต@างๆ เช@น 

5.1 ประเด็นกระบวนการบริหารมะจิซุกุริในลักษณะต@างๆ จากพ้ืนท่ีต,นแบบท่ีได,คัดเลือกไว,  

5.2 ประเด็นการสนับสนุนและการมีส@วนร@วมของภาครัฐในการฟ'(นฟูท,องถ่ิน 

5.3 ประเด็นของป\ญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการ และการแก,ป\ญหา 

5.4 ประเด็นบทบาทของคนหรือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีส@วนร@วมในความสำเร็จ 
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5.5 ประเด็นบทบาทการบริหารจัดการภาคีเครือข@ายท่ีเก่ียวข,องกับมะจิซุกุริ 

5.6 ประเด็นของการจัดการทุนทางสังคมของพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 

5.7 ประเด็นของการพัฒนาองคXประกอบรอบด,านของการส@งเสริมการฟ'(นฟูท,องถ่ิน เช@น การพัฒนาอุตสาหกรรม

ท,องถ่ิน การพัฒนาระบบเพ่ืออำนวยความสะดวกแก@ผู,มาเยือน การพัฒนาศักยภาพของภาคประชาชนในพ้ืนท่ี 

      

1.5 ขอบเขตการวิจัย        

พ้ืนท่ีในประเทศญ่ีปุTน  

เนื่องจากคำว@า มะจิซุกุริ เปIนคำสำคัญของงานวิจัย ผู,วิจัยและคณะจะมีการเลือกพื้นที่เพื่อทำการสำรวจ 

ณ ประเทศญ่ีปุ:น เปIนจำนวน 6 แห@ง ได,แก@  

1) ย@านชุมชน Kurokabe Square จังหวัดชิกะ ในประวัติศาสตรXเปIนจุดตัดของของถนนสายสำคัญซึ่งเปIน

การคมนาคมที่สำคัญในสมัยเอโดะ ทำให,เปIนศูนยXกลางการค,าของเมืองนางะฮะมะและเปIนเมืองที่มีความงดงาม

จากบ,านและโกดังในสมัยเอโดะ ต@อมาในสมัยเมจิมีการสร,างสาขาของธนาคารและก@อสร,างด,วยกำแพงสีดำซึ่งถูก

เรียกว@า Kurokabe Bank หลังสงครามโลกครั ้งที ่สองประชากรเริ ่มอพยพออกจากเมืองและประสบป\ญหา

ประชากรเบาบาง ในป{ค.ศ.1989 มีการใช,อาคารของธนาคารเปIนพิพิธภัณฑXแก,ว ป\จจุบันมีการใช,บ,านเก@าและโกดัง

เปIนพิพิธภัณฑXและร,านค,าโดยเฉพาะเคร่ืองแก,ว  ทำเปIนรูปแบบของธุรกิจโดยมีภาคประชาชนเปIนหลัก  

2) เมือง Hikone จังหวัดชิกะ เปIนเมืองปราสาทที่เคยเปIนศูนยXกลางเศรษฐกิจและการปกครองของ

อาณาจักรโอมิ ที่มีความรุ@งเรืองในสมัยเอโดะ ต@อมาเมื่อเปลี่ยนการปกครองในสมัยเมจิทำให,สิ้นสุดบทบาทการเปIน

เมืองที่มีความสำคัญแต@ยังหลงเหลือทุนทางสังคมทางด,านประวัติศาสตรX ป\จจุบันมีการร@วมมือระหว@างภาครัฐและ

ภาคประชาชนในการฟ'(นฟูเมือง และส@งผลต@อการฟ'(นฟูท,องถ่ินและฟ'(นฟูเศรษฐกิจโดยรวม 

3) เมือง Kinosaki จังหวัดเฮียวโกะ เปIนเมืองแห@งออนเซ็นหรือเมืองแห@งการอาบน้ำแร@ท่ีมีช่ือเสียงและเปIน

ที่นิยมของเหล@าซามุไรตั้งแต@สมัยเอโดะ จึงเปIนแหล@งที่พักเพื่อการพักผ@อนและเพื่อการรักษาโรคในสมัยนั้น ทำให,

เปIนเมืองท่ีมีสถาป\ตยกรรมงดงามในรูปแบบสมัยเอโดะ ป\จจุบันมีการปรับปรุงให,เข,ากับยุคสมัยใหม@ เช@น มีกิจกรรม

เพื่อการท@องเที่ยวที่หลากหลายและใช,ศิลปะในการชักชวนคนจากภายนอกให,มาพำนักทั้งระยะสั้นและระยะยาว มี

ช่ือเสียงในระดับนานาชาติและเปIนท่ีนิยมของชาวต@างประเทศ  

4) เมือง Kitakata จังหวัดฟุคุชิมะ เปIนเมืองท่ีพักริมทางในสมัยเอโดะซึ่งมีการอนุรักษXสถาป\ตยกรรมและ

พัฒนาเปIนแหล@งท@องเที่ยว เมื่อเริ่มแรกเปIนแหล@งท@องเที่ยวในแบบท@องเที่ยวพื้นที่อนุรักษXต@อมามีการพัฒนาเปIน

เมืองท@องเที่ยวที่ใช,อาหารคือ ราเมงเปIนการสร,างแบรนดXของเมืองและเปIนตัวอย@างที่ดีของการรวมกลุ@มของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเห็นกระบวนการพัฒนาของประชาชนอย@างชัดเจน 
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5) เมือง Tottori จังหวัดทตโตะริ เปIนเมืองที่ภาครัฐมีการวางนโยบายส@งเสริมให,ประชาชนที่มีภูมิลำเนา

เดิมในเมืองนี้ที่ไปอาศัยที่เมืองอื่น รวมถึงประชาชนจากจังหวัดอื่นให,เข,ามาอาศัยอย@างประสบความสำเร็จและมี

ประชาชนเข,ามาอาศัยเปIนจำนวนมาก 

6) เมือง Sakaiminato จังหวัดทตโตะริ เปIนเมืองที่มีการนำเอาการXตูนที่มีความนิยมระดับประเทศ คือ 

เรื่อง “ผีน,อยคิตาโร@” มาเปIนจุดเด@นในการฟ'(นฟูเมือง เนื่องจากเมืองดังกล@าวเปIนบ,านเกิดของนักเขียนการXตูนเรื่อง

ดังกล@าว และสามารถทำให,ย@านการค,าของเมืองท่ีซบเซากลายเปIนแหล@งท@องเท่ียวได, 

พื้นที่ในข,อ 1-3 เปIนตัวอย@างของพื้นที่ Best practice สำหรับการฟ'(นฟูเมืองหรือ มะจิซุกุริ โดยความ

ร@วมมือจากภาคีหลายภาคส@วนโดยเฉพาะภาคประชาชน โดยเฉพาะ Kurokabe Square เปIนพื้นที ่ที ่รัฐบาล

พิจารณาว@าเปIนตัวอย@างของพื้นที่ที่มีการจัดการได,อย@างโดดเด@น และประสบความสำเร็จในการทำให,พื้นที่กลับมามี

ชีวิตชีวา มีการท@องเที่ยว มีการสร,างรายได,และมีการย,ายเข,ามาอยู@อาศัยซึ่งเปIน “พื้นที่ที่มีลักษณะโดดเด@นใน

การสร,างท,องถ่ินท่ีสามารถสร,างรายได,” （稼げるまちづくりの特徴的な取組事例集）   

ดังน้ัน การศึกษาในโครงการท่ีมีพ้ืนท่ีต,นแบบในประเทศญ่ีปุ:นเปIนหลัก ผู,วิจัยจึงขอกำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีใน

การศึกษาเปIนระดับเทศบาล (Shi) ในบริบทของญี่ปุ:น ดังนั้น พื้นที่ต,นแบบของประเทศไทยในถอดบทเรียนของ 

Machizukuri ในญี่ปุ:นมาประยุกตXใช,จึงอยู@ในระดับเทศบาลเมืองลงไป โดยประเทศไทยนั้นได,กำหนดเปIน 3 พื้นท่ี 

คือ ย@านเมืองเก@า ตำบลในเวียง เมืองแพร@ จังหวัดแพร@ ย@านเมืองเก@า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และชุมชนบาง

ใบไม, จังหวัดสุราษฎรXธานี  

หมายเหตุ-พจนานุกรมศัพทXภูมิศาสตรX ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได,ให,คำนิยามของ “เมือง” (town) ว@า พ้ืน

ที่ตั้งชุมชนซึ่งมีขนาดใหญ@กว@าหมู@บ,าน มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยมีองคXกรปกครองส@วนท,องถิ่นดูแล

และจัดการ อาจเรียกเมืองต@าง ๆ ตามลักษณะกิจกรรมที่สำคัญในเมืองน้ัน ๆ เช@น เมืองการค,า เมืองอุตสาหกรรม 

หรือตามสถานที่ตั้ง เช@น เมืองชายทะเล หรือเมืองท@าทางทะเล และองคXการปกครองส@วนท,องถิ่นในประเทศญี่ปุ:น

ถูกแบ@งออกเปIนระดับจังหวัดคือ โทะ（都）โด（道） ฟุ（府） และเค็ง（県） และระดับเทศบาลเมือง เมือง

และหมู@บ,านคือ ชิ（市） โช（町）และซง（村） ตามจำนวนของประชากรและขนาดของพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีในประเทศไทย 

ในเบื้องต,นทีมผู,วิจัยพิจารณาเลือกจังหวัดสงขลา จังหวัดแพร@ และจังหวัดสุราษฎรXธานี เนื่องจากพื้นที่ท้ัง

สองแห@งน@าจะมีทุนทางสังคมที่คล,ายคลึงกับพื้นที่ในประเทศญ่ีปุ:นที่ได,เลือกไว, เพื่อทำการเปรียบเทียบกระบวนการ

จัดการเพื่อฟ'(นฟูท,องถิ่นในมิติของมะจิซุกุริ หรือ Area Management โดยกำหนดในเบื้องต,นให,ย@านเมืองเก@าของ

จังหวัดสงขลาและจังหวัดแพร@เปIนคู@เทียบกับ Kurokabe Square ส@วนจังหวัดสุราษฎรXธานีจะมีการพิจารณาใน

ประเด็นต@างๆต@อไปหลังจากท่ีมีการสำรวจพ้ืนท่ีของประเทศญ่ีปุ:น 

จังหวัดแพร@ มีกลุ@มคนรุ@นใหม@ที่มีสำนึกรักบ,านเกิดและมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองซึ่งเปIน

ย@านบ,านเก@าอันเปIนทุนทางสังคมที่เปIนรูปธรรมที่ตนเคยอาศัยอยู@กำลังดำเนินไปในทิศทางตรงกันข,ามจึงเกิดการ
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รวมตัวกัน เพื่อขับเคลื่อนชุมชนเมืองของตนบนพื้นฐานของการอนุรักษXและสร,างจิตสำนึกที่ถูกต,องแก@นักท@องเที่ยว

ท่ีต้ังใจเดินทางมาท@องเท่ียวจังหวัดแพร@ โดยอาศัยจุดแข็งของสมาชิกภายในกลุ@มท่ีมีความหลากหลายทางอาชีพและ

ความเช่ียวชาญจากสาขาวิชาที่ตนได,สำเร็จการศึกษามา รวมถึงการมีความสัมพันธXที่ดีด,านเครือข@ายระหว@างกลุ@ม 

อันถือเปIนทุนทางสังคมที่สามารถสนับสนุนภารกิจให,บรรลุเป®าประสงคXที่ตั้งไว, คำว@า “เมือง” ในบริบทของจังหวัด

แพร@คือ พ้ืนท่ีท่ีมีการแสดงให,เห็นถึงเอกลักษณX 

จังหวัดแพร@และจังหวัดสงขลา แนวคิด Machizukuri คือ ความเปIนเมืองเก@าท่ีมีเอกลักษณXของจังหวัด 

ได,แก@ กำแพงเมืองเก@า ย@านบ,านเมืองเดิมซ่ึงอยู@ในเขตอำเภอเมือง ในการฟ'(นฟูท,องถ่ิน ดังน้ัน ขอบเขตของคำว@า 

“เมือง” ในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร@และจังหวัดสงขลา จึงอยู@ในลักษณะการปกครองระดับเทศบาลเมือง  

จังหวัดสุราษฎรXธานี เปIนพื้นที่ที่แสดงให,เห็นถึงการพัฒนาชุมชนจากการร@วมมือระหว@างภาคประชาชนคือ 

คนในชุมชน กับมหาวิทยาลัยท,องถ่ิน ท้ังน้ี คนในชุมชนมีความต้ังใจอย@างแน@วแน@ท่ีจะพัฒนาท,องถ่ินด,วยตนเอง โดย

ไม@ขอรับความช@วยเหลือใดๆ จากภาคเอกชน ด,วยความมุ@งหวังที่จะก@อให,เกิดการพัฒนาอย@างยั่งยืนโดยชุมชนและ

เพื่อชุมชนอย@างแท,จริง ผู,วิจัยในโครงการฯ ได,เลือกเอาพื้นที่ชุมชนบางใบไม, จังหวัดสุราษฎรXธานี โดยแนวคิด 

Machizukuri ของชุมชนแห@งนี้ คือ การนำทุนทางสังคม คนในชุมชน เครือข@ายของชุมชนที่มีอยู@ มาฟ'(นฟูท,องถ่ิน 

ท้ังน้ี ชุมชนบางใบไม, มีการปกครองในระดับองคXการบริหารส@วนตำบล 

พื้นที่ในประเทศไทยที่มีการคัดเลือกไว, 3 พื้นที่ตามที่ได,กล@าวไว,ข,างต,น คือ จังหวัดแพร@ จังหวัดสงขลาและ

จังหวัดสุราษฎรXธานี ได,มีการกำหนดขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับเครือข@าย กระบวนการพัฒนา การสร,างผลิตภัณฑX 

ป\จจัยที่สนับสนุนการท@องเที่ยวในพื้นที่นั้นว@าจะทำให,แนวคิด Machizukuri ในประเทศไทยสำเร็จได,อย@างเปIน

รูปธรรม ได,มากน,อยเพียงใด 

 

1.6 ประโยชนJท่ีคาดว2าจะได*รับ       

1.ได,เรียนรู,กระบวนการฟ'(นฟูท,องถ่ินของประเทศญ่ีปุ:นในมิติของมะจิซุกุริท่ีส@งผลต@อการฟ'(นฟูท,องถ่ิน 

ได,แก@ 

1) คนท่ีเก่ียวข,องรวมถึงบทบาท (Who) 2) ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการฟ'(นฟูท,องถ่ิน (What) 3) วิวัฒนาการของ

การฟ'(นฟูท,องถ่ิน (When) 4) สถานท่ีท่ีใช,เปIนกรณีศึกษา (Where) 5) ทำไมจึงต,องมีการฟ'(นฟูท,องถ่ิน 

(Why) และ6) กระบวนการฟ'(นฟูทำอย@างไร (How)  

2. มีการถอดบทเรียนของจังหวัดต@างๆในประเทศญ่ีปุ:น เพ่ือเปIนต,นแบบให,กับการจัดการฟ'(นฟูท,องถ่ินของ

ประเทศไทย 

3. มีการนำกรณีศึกษาของประเทศไทยคือ จังหวัดแพร@ จังหวัดสงขลาและจังหวัดสุราษฎรXธานี มา

เปรียบเทียบเพ่ือค,นหาความเหมือนและความแตกต@าง กระบวนการท่ีควรนำปรับมาใช,กับประเทศไทย 

4. เพ่ือเปIนแบบอย@างในการฟ'(นฟูท,องถ่ินของประเทศไทยต@อไป 
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1.7 นิยามศัพทJ         

 มะจิซุกุริ คือ การทำกิจกรรมในชุมชน ท,องถ่ิน เมือง หรือ เขตเทศบาลท่ีส@งผลท่ีดีต@อท,องถ่ิน ส@วนใหญ@จะ

เปIนบทบาทท่ีมาจากออกแบบโดยภาคประชาชน 

 

1.8 งานวิจัยและบทความท่ีเก่ียวข*อง   

ทามุระ  อากิระ (1987) ได,ให,คำนิยามของคำว@า “Machizukuri” หมายถึง การสร,างเมืองน้ันไม@ได,หมายถึง

การพัฒนาท,องถ่ินให,เปIนไปในแบบเดียวกันท้ังประเทศ แต@หมายถึงการท่ีเรามีจิตสำนึกรักในถ่ินฐานท่ีตนเองใช,ชีวิต

และอาศัยอยู@ เปIนการรวบรวมความต้ังใจท่ีอยากจะใช,ท,องถ่ินของตนน@าอยู@ มีชีวิตชีวาและมีความดึงดูดน@าสนใจ 

ชินมุระ  อิซุรุ (2008) ได,ให,คำนิยามของคำว@า “Machizukuri” หมายถึง การบริหารเพ่ือพัฒนาหรือ

บำรุงรักษาพ้ืนท่ีของเมืองอย@างครบวงจร โดยมีประชาชนท่ีอาศัยอยู@ในพ้ืนท่ีทำหน,าท่ีเปIนแกนหลักในการพัฒนา 

งานวิจัยของ สึเนะอะคิ นะคะโนะ (2005) เร่ือง 景観形成・地域活性化に資する公共空間のデザイ

ン (Designing Public Spaces that Contribute to Local Revitalization and the Development of an 

Urban Landscape ) กล@าวถึง การเส่ือมถอยของศูนยXกลางเศรษฐกิจของเมืองในชนบทท่ัวประเทศญ่ีปุ:น โดยมีการ

ยกตัวอย@างของการฟ'(นฟูท,องถ่ินของประเทศในทวีปยุโรป ซ่ึงมีองคXการปกครองส@วนท,องถ่ินเปIนหลักในการพัฒนา 

และประสบการณXของนักวิจัยในฐานะท่ีปรึกษาและเปIนผู,ออกแบบในด,านการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะ เช@น ถนน

และย@านการค,าของพ้ืนท่ี ซ่ึงกิจกรรมการฟ'(นฟูด,านกายภาพในพ้ืนท่ีดังกล@าว ไม@ใช@เปIนเพียงการสร,างและฟ'(นฟูเมือง

ในด,านกายภาพ แต@เปIนการจัดการการใช,พ้ืนท่ีโดยยึดเอาประชาชนผู,อาศัยเปIนหลักท่ีมีความพึงพอใจและยังเปIน

การสร,างเสน@หXของเมืองด,วยเช@นกัน 

งานวิจัยของ ฮะชิซึเมะ โนะโบะรุ(2004)  เร่ือง『集落消滅の実態と中山間集落の存続条件 ―農家

消滅集落の統計分析から―』 กล@าวถึง สถานการณXของหมู@บ,านในชนบทของประเทศญ่ีปุ:น ซ่ึงเปIนผลจากการ

สำรวจในป{ค.ศ.2000 (ทำการสำรวจทุก 10 ป{ต้ังแต@ป{ค.ศ.1960) หลังจากการสำรวจล@าสุดเม่ือป{ค.ศ.1990 พบว@า 

หมู@บ,านเกษตรกรรมลดลงประมาณ 5,000 แห@ง และมากกว@าคร่ึงหน่ึงอยู@ในหมู@บ,านชนบทห@างไกล นอกจากน้ี 

หมู@บ,านเกษตรกรรมขนาดเล็กท่ีมีครอบครัวเกษตรกรต่ำกว@า 5 ครัวเรือนซ่ึงมีประมาณ 5,000 หมู@บ,านในป{ค.ศ.

1980 น้ัน ได,เพ่ิมข้ึนเปIน 12,000 หมู@บ,านในป{ค.ศ.2000 หากจำนวนครอบครัวเกษตรกรยังคงลดลงเร่ือยๆจะส@งผล

ให,ชนบทห@างไกลอาจจะไม@เหลือผู,อาศัยอยู@ นโยบายเก่ียวกับการฟ'(นฟูท,องถ่ินและชุมชนจึงเปIนส่ิงท่ีควรกระทำอย@าง

เร@งด@วน  

งานวิจัยของ ฮะชิซึเมะ โนะโบะรุ (2005) เร่ือง 担い手農家の将来展望 ――政策効果を加味した予

測モデル による推計 กล@าวถึง การคาดการณXจำนวนผู,สืบทอดการทำเกษตรกรรมในประเทศญ่ีปุ:นท่ีมีการลดลง 

โดยลดลงประมาณ 20% จากป{ค.ศ.1995 มีครอบครัวเกษตรกรเต็มตัวท่ีมีสมาชิกอายุไม@เกิน 65 ป{ประมาณ 
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438,000ครัวเรือน และในป{ค.ศ.2000 ลดลงเหลือประมาณ 353,000 ครัวเรือน  คาดว@าในป{ค.ศ.2030 ผู,สืบทอด

การทำเกษตรกรรมท่ีมีอายุไม@เกิน 65 ป{ของครอบครัวเกษตรกรรมแบบเต็มตัวจะลดลงอีกประมาณ 90,000 

ครัวเรือน ซ่ึงจะส@งผลต@อความม่ันคงทางอาหารและความม่ันคงการเกษตรกรรมของประเทศญ่ีปุ:นในอนาคตเปIน

อย@างมาก 

งานวิจัยของ สึสึอิ ทะคะชิ (2011) เร่ือง 文化・芸術による地域活性化 〜活性化のための施策の方

向〜 กล@าวถึง อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมซ่ึงมีความสำคัญต@อท,องถ่ิน การใช,ศิลปะและวัฒนธรรมในการฟ'(นฟู

ท,องถ่ิน ซ่ึงเปIนความร@วมมือระหว@างภาครัฐและภาคประชาชนในการสร,างสรรคXบรรยากาศของศิลปะ ซ่ึงในแหล@ง

ท@องเท่ียวหลายแห@งประสบความสำเร็จในการใช,ศิลปะและวัฒนธรรมในการส@งเสริมการท@องเท่ียว เช@น เทศกาล

ศิลปะเซะโตะอุจิโคะคุไซเกจุซึไร ( 瀬戸内国際芸術祭 Setouchi Triennale) ซ่ึงจัดข้ึนทุกสามป{ท่ีท@าเรือทะ

คะมัตสึ จังหวัดโอะคะยะมะ ซ่ึงส@งผลต@อการท@องเท่ียวและเปIนการฟ'(นฟูชนบทอย@างเห็นได,ชัดและยังได,กล@าวถึงการ

ใช,ศิลปะท่ีเปIนเน้ือหาในละครท่ีส@งผลต@อการท@องเท่ียว ทำให,นักท@องเท่ียวติดตามมาท@องเท่ียวในพ้ืนท่ี   

งานวิจัยของ สึสึอิ ทะคะชิ (2012)เร่ือง 「食」の文化による地域活性化 〜新たな地域ブランド創

造の試み〜 กล@าวถึง ความสำคัญของอาหารท,องถ่ินท่ีมีกระแสความนิยมมากข้ึนในป\จจุบัน และมีบทบาทสำคัญ

ในการฟ'(นฟูท,องถ่ิน ซ่ึงถึงแม,ท,องถ่ินน้ันๆจะไม@มีแม@เหล็กดึงดูดการท@องเท่ียวและไม@มีสินค,าท่ีเปIนเอกลักษณXของ

ตนเอง หากมีการสร,างสรรคXสินค,าและสร,างแบรนดXสินค,าท,องถ่ินท่ีสามารถกระจายสินค,าได,ท่ัวประเทศ ก็จะเปIน

การกระตุ,นเศรษฐกิจของท,องถ่ิน เพ่ิมการจ,างงาน เพ่ิมจำนวนนักท@องเท่ียว ส@งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมข้ันท่ี6 

เปIนการสร,างภาพลักษณXของท,องถ่ินและสามารถสร,างแบรนดXในระดับประเทศ 

งานวิจัยท่ีกล@าวถึงการใช,วัฒนธรรมในการส@งเสริมการท@องเท่ียวน้ัน ยังมีงานวิจัยของ โทะระซะวะ คะซุยุคิ

และคณะ(2012) เร่ือง 東京における地域活性化の取組 ― コミュニティの再生と伝統・文化の活用 ― 

กล@าวถึง ตัวอย@างของการใช,ศิลปะและวัฒนธรรมในการฟ'(นฟูชุมชน ซ่ึงเปIนกระบวนการฟ'(นฟูท,องถ่ินในเขต

กรุงโตเกียว โดยเร่ิมจากการกล@าวถึงสภาพท่ัวไปของย@านการค,าในกรุงโตเกียวในป\จจุบันท่ีมีสภาพถดถอยลง มี

ร,านค,าหลายแห@งป̈ดตัวลงซ่ึงเกิดจากป\ญหาประชากรลดลง พ้ืนท่ีท่ีมีการฟ'(นฟูคือ ย@านชินะงาว@า ในกรุงโตเกียว ซ่ึง

เคยเปIนท่ีพักริมทางในสมัยเอโดะ มีการต้ังกลุ@มของประชาชนเปIนกลุ@มมะจิซุกุริ ศึกษาหาจุดเด@นของชุมชน และ

ร@วมมือกันฟ'(นฟูชุมชน ในย@านร,านค,าโดยใช,ศิลปะและวัฒนธรรม และยังมีตัวอย@างความร@วมมือระหว@างภาครัฐและ

ภาคประชาชนในพ้ืนท่ีเขตโอเทะมะจิ มะรุโนะอุจิ และยูระคุโจ ซ่ึงแสดงให,เห็นถึงตัวอย@างการจัดการพ้ืนท่ี (Area 

Management) จากหลายฝ:ายในชุมชนน้ัน  

บทความวิชาการของฮิโระชิ โอะคะโมะโตะ (2006) เร่ือง 地域活性化の期待がかかる団塊世代の誘致 

กล@าวถึง การสำรวจเก่ียวกับบทบาทขององคXการปกครองส@วนท,องถ่ินในจังหวัดต@างๆท่ีมีการประกาศนโยบาย

สนับสนุนการย,ายถ่ินฐานในรูปแบบของ I-Turn J-Turn U-Turn ของประชากรกลุ@มเบบ้ีบูมเพ่ือเปIนการกระตุ,นการ

ฟ'(นฟูท,องถ่ินของประเทศญ่ีปุ:น  ซ่ึงการอพยพจากเมืองใหญ@ของประชากรกลุ@มน้ีไปสู@ชนบทน้ัน เปIนประเด็นนโยบาย
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สำคัญท่ีรัฐบาลพยายามส@งเสริมให,ย,ายท่ีพำนักเพ่ือเปIนการส@งเสริมการกระตุ,นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจในเขต

ชนบทของประเทศญ่ีปุ:น 

งานวิจัยของอิชิดะโนะ บุตะคะ (2002) เร่ือง 農村人口の将来見通しと地域活性化の課題 กล@าวถึง 

ป\ญหาของจำนวนประชากรท่ีลดลงอย@างต@อเน่ืองเปIนป\ญหาท่ีมีความรุนแรงข้ึนในประเทศญ่ีปุ:น การฟ'(นฟูท,องถ่ิน

ของประเทศญ่ีปุ:นจึงเปIนเร่ืองสำคัญ ซ่ึงการฟ'(นฟูท,องถ่ินน้ันจะต,องคำนึงถึงประเด็นสำคัญ เช@น ป\ญหาของประชากร 

ป\ญหาการขาดแคลนผู,สืบทอดการทำเกษตรกรรมและประมง ประเด็นท่ีเก่ียวกับคุณค@าของท,องถ่ิน ซ่ึงหากจะฟ'(นฟู

อุตสาหกรรมท,องถ่ิน จะต,องคำนึงถึงส@วนประกอบสำคัญของท,องถ่ิน เช@น ธรรมชาติ ความปลอดภัยและความม่ันคง

ทางสังคม รวมถึงการสร,างเสน@หXให,หมู@บ,าน เพ่ือส@งเสริมการท@องเท่ียวและการแลกเปล่ียนระหว@างคนในเมืองใหญ@

และคนในชุมชน (กิจกรรมมุระโอะโคะชิ)   

งานวิจัยของชุนอิชิ วาตานาเบะ (2006) เร่ือง The Historical Analysis of the Kunitachi Machizukuri 

Movement: Its nature and the Role of Professor Shiro Masuda กล@าวถึง การสืบค,นของท่ีมาท่ีไปของมะ

จิซุกุริ ท่ีหลากหลายมิติท้ังในเร่ืองของความหมายของคำ วิวัฒนาการการเปล่ียนแปลงแนวคิดของมะจิซุกุริ 

วิวัฒนาการความเคล่ือนไหวหรือเปล่ียนแปลงของมะจิซุกุริท่ีเปIนเหตุและผล ความสัมพันธXระหว@างมะจิซุกุริกับการ

วางแปลนเมือง และบทบาทของคนสำคัญท่ีมีอิทธิพลต@อมะจิซุกุริ 
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บทที่ 2  

แนวคิดของคำว2า “มะจิซุกุริ” 
2.1 ความหมายของคำว2า “มะจิซุกุริ”   

 คำว@า “มะจิซุกุริ” เขียนเปIนภาษาญี่ปุ:นว@า「まちづくり」 เปIนคำที่ใช,กันทั่วไปในป\จจุบันและใช,ในส่ือ

ต@างๆอย@างแพร@หลายทั่วประเทศญี่ปุ:น  กล@าวกันเริ่มใช,กันในราวช@วงทศวรรษที่ 1970 หรือราวป{ค.ศ.1973 ในช@วง

ท่ีประเทศญี่ปุ:นเริ่มประสบป\ญหาเศรษฐกิจจากวิกฤตการณXน้ำมัน ก@อนที่จะมีการใช,คำว@า 「まちづくり」 อย@าง

แพร@หลายนั้นมีการใช,คำที่อ@านคล,ายกันแต@เขียนแตกต@างกันได,อีก 2 แบบคือ 「街づくり」 และ 「町づくり」 

ซ่ึงตัวอักษรคันจิท้ังสองตัว 「街」และ 「町」น้ันอ@านว@า “มะจิ” และมีความหมายว@า “เมือง” เช@นกัน 

การเกิดคำว@า “มะจิซุกุริ” คาดว@าน@าจะเกิดจากกระแสการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ 

 1.  เกิดจากการพัฒนาเมืองท่ีอยู@อาศัยให,เปIนเมืองน@าอยู@ เปIนการต้ังหัวข,อของ “มะจิซุกุริ” ตามกิจกรรมท่ี 

ต,องการพัฒนาคุณภาพเมืองที่อยู@อาศัย เช@น มะจิซุกุริของเมืองสวัสดิการ มะจิซุกุริของเมืองที่ปลอดภัย

จากภัยพิบัติ เปIนต,น เปIนการพัฒนาที่มาจากแนวคิดของผู,อยู@อาศัย หรือ ประชาชน มีกระบวนการของ

การมีส@วนร@วมของประชาชนเปIนหลัก จากป\ญหาสิ่งแวดล,อมในป\จจุบันทำให,กระแสของมะจิซุกุริเพ่ือ

แก,ป\ญหาส่ิงแวดล,อมมีความเด@นชัดมากข้ึนในเมืองต@างๆ เปIนกิจกรรมท่ีมีประชาชนเปIนแกนนำ 

2. เกิดจากการพัฒนาชนบทที่เปIนการสร,างหัวข,อเพื่อพัฒนาท,องถิ่น เนื่องจากป\ญหาประชาชนเบาบางใน

ชนบทและป\ญหาความซบเซาของย@านร,านค,าในเขตเมืองของต@างจังหวัดที่เกิดจากการย,ายถิ่นฐานของ

ประชาชนและการเข,ามาดำเนินธุรกิจของซุปเปอรXมารXเก็ตและห,างสรรพสินค,าขนาดใหญ@ ทำให,เกิด

กิจกรรมที่เปIนนโยบายเชิญชวนให,มาเยือนเมืองในชนบท เพื่อแก,ป\ญหาประชากรเบาบาง เช@น การพัฒนา

สินค,าท,องถิ่นก็ถือเปIนกิจกรรมอย@างหนึ่งของการพัฒนา ชิมะโอะโกะชิ หรือ การเชิญชวนให,มาเที่ยวเกาะ 

และมุระโอะโกะชิ หรือ การเชิญชวนให,มาเที่ยวหมู@บ,าน เปIนกิจกรรมที่มีประชาชนโดยเปIนแกนนำ และ

หลายพื้นที่เปIนการรวมตัวของกลุ@มพ@อค,าในย@านการค,าเดิมของเมือง เนื่องจากเศรษฐกิจในเขตเมืองเดิม

ซบเซาจากการมาต้ังห,างสรรพสินค,าขนาดใหญ@นอกเมือง เปIนต,น  

3. เกิดจากการพัฒนาการก@อสร,างสาธารณะเพื่อพัฒนาถนนหนทางและพัฒนาเมือง เช@น การสร,างถนน

และการสร,างสวนสาธารณะ ถือเปIนกระบวนการของมะจิซุกุริ ส@วนใหญ@ดำเนินการโดยภาครัฐเพื่อสร,าง

ความเจริญในท,องถ่ินโดยใช,งบประมาณของรัฐบาล         
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 ความหมายและกิจกรรมของคำว@า “มะจิซุกุริ”1 น้ัน ทะมุระ อากิระ (2004) ได,กล@าวถึงความหมายและ

หน,าท่ีของคำว@า “มะจิซุกุริ” โดยกำหนดความหมายของ “มะจิซุกุริ” น้ันมีการใช,ท่ีหลากหลายแตกต@างกันไปโดยมี

ความหมายดังน้ี คือ  

1. เปIนการเปล่ียนจากการนำโดยภาครัฐไปสู@การนำโดยภาคประชาชน คำว@า “มะจิซุกุริ” ไม@ใช@คำท่ีใช,ใน

เชิงกฎหมาย และมีความหมายว@าประชาชนเปIนผู,รับผิดชอบท่ีจะร@วมกันคิดเก่ียวกับป\ญหาของเมืองท่ี

ตนเองอาศัยอยู@ 

2. เปIนการพัฒนาระบบของเมืองโดยรวม ไม@เพียงเฉพาะส่ิงก@อสร,างและจะต,องเปIนการคำนึงถึงการใช,ชีวิต

ในเมืองน้ันด,วย 

3. เปIนการให,ความสำคัญกับมรดกทางประวัติศาสตรX วัฒนธรรมของท,องถ่ินและลักษณะเด@นของท,องถ่ิน 

เพ่ือสร,างเมืองท่ีมีลักษณะเด@นทางวัฒนธรรมของตนเอง 

4. เปIนเมืองท่ีอยู@อาศัยอย@างสบายใจและปลอดภัย ซ่ึงเปIนการอยู@อาศัยท่ีประชาชนให,ความช@วยเหลือซ่ึงกัน

และกัน และอาศัยในเมืองท่ีมีธรรมชาติงดงาม 

5.เปIนการจัดการให,คนท่ีอาศัยในเมืองสามารถอาศัยอยู@ร@วมกัน ถึงแม,จะมีความแตกต@างกันและต@างเคารพ

ซ่ึงกันและกัน 

6. เปIนการสร,างคนเพ่ือรับผิดชอบทำงานให,กับท,องถ่ิน เพ่ือเปIนหลักสำคัญในการทำกิจกรรม “มะจิซุกุริ” 

ซ่ึงต,องมีคนท่ีเปIนตัวหลักสำคัญท่ีจะช@วยดำเนินการ โดยบุคคลน้ันอาจจะเปIนท้ังประชาชนหรือข,าราชการ

ในสำนักงานของเมือง 

7.เปIนการสร,างระบบท่ีส@งเสริมให,เปIนเมืองท่ีใส@ใจต@อส่ิงแวดล,อม รวมถึงการใช,ทรัพยากรท่ีมีอยู@อย@างคุ,มค@า 

เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ:นเปIนสังคมท่ีมีการ “ใช,ส่ิงของแล,วท้ิง”  

8. เปIนการให,ความสำคัญกับชุมชนหรือท,องถ่ินเล็กๆท่ีอยู@ใกล,ท่ีอยู@อาศัย และทำให,เปIนชุมชนท่ีมีคุณภาพท่ี

ดีข้ึนเพ่ือการอาศัยในชุมชนอย@างมีคุณภาพ 

 9. เปIนการทำให,เกิดการปฏิบัติจริงในการสร,างส่ิงท่ีดีให,กับเมืองและชุมชน ไม@เปIนเพียงแนวคิดเท@าน้ัน 

  

 สำหรับตัวอย@างของกิจกรรมของ “มะจิซุกุริ” น้ัน เปIนการทำให,เมืองเปIนเมืองท่ีน@าอยู@และเปIนเมืองท่ีผู,

อาศัยได,รู,สึกถึงคุณค@าในการอาศัยในชุมชนน้ัน ซ่ึงมีตัวอย@างกิจกรรม เช@น 

 - การสร,างส่ิงแวดล,อมท่ีงดงามตามธรรมชาติให,กับชุมชน 

 - การสร,างทางเท,าให,กับคนเดินในเมือง 

 - การทำให,คนพิการและคนสูงอายุสามารถใช,ชีวิตได,อย@างปกติ 

 - การสร,างมาตรการป®องกันมลพิษและส่ิงแวดล,อมเปIนพิษ 

 
1 田村 明 (2004)「まちづくりの実践」pp.33-40 
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 - การจัดการในกรณีมีภัยพิบัติ 

 - การรักษาวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชน 

 - การลดปริมาณขยะและการส@งเสริมการรีไซเคิล 

 - การสร,างชุมชนให,คนได,มาทำกิจกรรมร@วมกัน  

 - การจัดเทศกาลและจัดงานต@างๆของชุมชน เปIนต,น 

  

2.2 กระบวนการ “มะจิซุกุริ” ช2วงต้ังแต2ทศวรรษท่ี 1960  

 ประเทศญ่ีปุ:นในช@วงสมัยก@อนสงครามโลกครั้งท่ีสองน้ัน ส@วนใหญ@การบริหารจัดการหรือการเปIนแกนนำใน

การจัดการท,องถิ่นนั้นเปIนกลุ@มชนชั้นเศรษฐี ซึ ่งส@วนใหญ@จะเปIนบรรดาเจ,าของที่ดินรายใหญ@ในท,องถิ่นนั้นๆ 

บทบาทที่เห็นได,ชัดคือ การบริจาคเงินเพื่อการก@อสร,างอาคารสาธารณะต@างๆ เช@น การสร,างโรงเรียน โรงพักและ

สถานีรถไฟ และเปIนผู,นำแม,กระทั่งกิจกรรมทางวัฒนธรรมต@างๆ เช@น การเชิญศิลป̈นจากต@างประเทศมาแสดง หรือ 

การรักษามรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมเหล@านี้ล,วนแล,วแต@เปIนกิจกรรมของท,องถิ่นดำเนินการโดยชนชั้นเศรษฐี ซ่ึง

เปIนการสร,างความเปIนท,องถิ่นและมีความพยายามที่จะสร,างความโดดเด@นของท,องถิ่นจนกลายเปIนการแข@งขันกัน

ระหว@างท,องถ่ินต@างๆในประเทศญ่ีปุ:น  

 บทบาทของกลุ@มชนชั้นเศรษฐีเช@นเจ,าของที่ดินรายใหญ@ในประเทศญี่ปุ:น ถูกลดบทบาทลงหลังจากการ

ปฏิรูปที่ดินในช@วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และสำนักงานของภาครัฐในระดับประเทศ จังหวัด เมือง และหมู@บ,าน

เข,ามาจัดการบริหารท,องถิ่นแทนชนชั้นเศรษฐีเดิมของท,องถิ่น รวมถึงการก@อสร,างสิ่งสาธารณะต@างๆในรูปแบบ

เดียวกันท่ัวประเทศญ่ีปุ:นตามแบบการปกครองแบบรวมศูนยX  

 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ:นมีการพัฒนามาอย@างต@อเน่ือง และเกิดการพัฒนา 

“มะจิซุกุริ” ที่เปIนการลงทุนจากภายนอกท,องถิ่น ในป{ค.ศ.1960 รัฐบาลญี่ปุ:นประกาศแผนการเพิ่มรายได,ของ

ประชากร ราวต,นทศวรรษที่ 1970 จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของช@วงเศรษฐกิจขยายตัวสูงสุดส@งผลในทางลบ

ต@อชนบทของประเทศญี่ปุ:น เช@น มีการเคลื่อนย,ายของประชากรวัยทำงานสู@เมืองใหญ@และเกิดสภาพประชากรเบา

บางในชนบทและประชากรหนาแน@นในเมืองใหญ@ เกิดความแตกต@างของรายได,ประชากรระหว@างเมืองใหญ@กับเมือง

ชนบท เมืองใหญ@เปIนศูนยXรวมของเศรษฐกิจและการลงทุน  กลายเปIนป\ญหาใหญ@ของประเทศญ่ีปุ:น 

ในกิจกรรมที่เปIนคู@ขนานกับ “มะจิซุกุริ” คือ การวางผังเมืองนั้น ประเทศญี่ปุ:นเริ่มมีการพัฒนาเมืองอย@าง

เปIนระบบและเริ่มระบบการวางผังเมืองโดยเริ่มขึ้นในสมัยเมจิเมื่อป{ค.ศ.1888 ปรากฏในพระราชบัญญัติฉบับแก,ไข

ของเทศบาลกรุงโตเกียวในขณะนั้น โดยยึดตามหลักการจัดระเบียบของเมืองสมัยใหม@ตามแบบประเทศตะวันตก 

อย@างไรก็ตาม การพัฒนาเมืองตามแบบตะวันตกได,รับกระแสการต@อต,านจากภาคประชาชนตั้งแต@ช@วงทศวรรษ

ท่ี1950 โดยเปIนกระแสที่ต@อต,านสิ่งก@อสร,างและการสร,างถนน และรวมไปถึงการรณรงคXเพื่ออนุรักษXสิ่งแวดล,อม

และกลุ@มบ,านโบราณ ในป{ค.ศ.1952 มีคำว@า มะจิซุกุริ 「町つくり」ปรากฏขึ้นเปIนครั้งแรกในวารสาร ป\ญหา
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เมืองใหญ@ และในช@วงทศวรรษที่ 1960-1970 นักการเมืองจากโยโกฮามา เกียวโตและกรุงโตเกียวใช,คำสำคัญคือ 

“มะจิซุกุริ” 「まちづくり」 ในการหาเสียงด,านนโยบายการมีส@วนร@วมของประชาชนและได,รับการสนับสนุนจาก

ประชาชนจนชนะการเลือกต้ังเปIนกลุ@มนักการเมืองยุคปฏิรูป  

จากวิกฤตการณXน้ำมันส@งผลต@อการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ:น ในช@วงปลายทศวรรษที่ 1970 

- 1980 สภาพการเปIนเมืองเริ่มถดถอยลงทั่วประเทศญี่ปุ:น จากแคมเปญ “Discover Japan” ในป{ค.ศ.1973 ทำ

ให,เกิดกระแสการค,นหาเสน@หXของประเทศญี่ปุ:นจากลักษณะทางกายภาพของเมืองและหมู@บ,าน ส@งผลต@อการ

รณรงคXเพื่ออนุรักษXบ,านเก@า รวมทั้งการประกาศระบบเขตอนุรักษXเรือนโบราณในป{ค.ศ.1975 ส@งผลให,เกิดกระแส

ของ “มะจิซุกุริ” ขึ้นทั่วประเทศญี่ปุ:น ซึ่งเปIนกระแสที่แตกต@างจากที่เคยทำมาคือ เปลี่ยนจากระบบที่ชี้นำโดย

ภาครัฐ ไปสู@การพัฒนาจากภายในท,องถิ่น นำโดยประชาชนผู,อาศัยในท,องถิ่นนั้นในการสืบหาแหล@งสำคัญทาง

ประวัติศาสตรXจากบ,านเรือนแบบโบราณในท,องถ่ิน นอกจากนี้ ในป{ค.ศ.1977 รัฐบาลญี่ปุ:นพยายามแก,ป\ญหาการ

กระจุกตัวของประชากรและเศรษฐกิจในเมืองใหญ@ด,วย “แผนพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมฉบับที่ 3” ซ่ึงส@งผลต@อการ

เปIน “ยุคแห@งท,องถิ่น” และ “ยุคแห@งวัฒนธรรม” ของประเทศญี่ปุ:นส@งผลต@อการพัฒนาที่เกิดจากคนในท,องถ่ิน 

และนำไปสู@ “ท,องถ่ินนิยม” ในเวลาต@อมา 

ในช@วงทศวรรษท่ี 1970-1980 มีองคXการปกครองส@วนท,องถ่ินท่ีใช,คำสำคัญ “มะจิซุกุริ” 「まちづくり」 

ในการบริหารจนเกิดเปIนกระแสการปกครองตนเองโดยประชาชนมีส@วนร@วมและเปIนลักษณะเฉพาะในแบบของ

ประเทศญี่ปุ:นที่เปIนที่รู,จักในต@างประเทศในชื่อ Japanese Machizukuri ซึ่งเปIนที่มาของความแตกต@างระหว@าง 

การวางผังเมืองและมะจิซุกุริของประเทศญี่ปุ:น ซึ่งมะจิซุกุริมุ@งไปสู@เป®าหมายของชีวิตความเปIนอยู@ของประชาชนใน

พ้ืนท่ี โดยเปIนความร@วมมือระหว@างภาครัฐและประชาชนท่ีจะทำให,ประชาชนมีชีวิตความเปIนอยู@ท่ีดี  

กระบวนการของ “มะจิซุกุริ” ในช@วงแรกน้ันเปIนกระบวนการท่ีเร่ิมจากการนำโดยภาครัฐ และประชาชนมี

ส@วนร@วมในกิจกรรม ในกระแสการพัฒนาบทบาทของประชาชนในป\จจุบันนั้นส@งผลให,ประชาชนเปIนแกนนำและ

ภาครัฐเปIนผู,มีส@วนร@วมในหลายเมืองของประเทศญ่ีปุ:น ซ่ึงสามารถอธิบายความแตกต@างระหว@าง “การวางผังเมือง” 

และ “มะจิซุกุริ” ในประเด็นต@างๆ ดังน้ี คือ 

 

การเปรียบเทียบความแตกต2างระหว2างการวางผังเมืองและมะจิซุกุริ  

 การวางผังเมือง มะจิซุกุริ 

วิสัยทัศน7 การพัฒนาและขยายเมือง ความยั่งยืนของเมือง 

เนื้อหา การสรAางเมืองใหมC การจัดวางระบบของเมือง

ในวงกวAาง การพัฒนาขนาดใหญCและการวาง

แผนการพัฒนา 

การจัดสิ่งแวดลAอมเพื่อการอยูCอาศัย การฟIJนฟู

เมือง การวางแผนเมืองในขนาดเล็ก และมุCงเนAน

การพัฒนาคนและสังคม 

ตัวหลักในการพัฒนา หนCวยงานภาครัฐตั้งแตCระดับประเทศไปจนถึง

จังหวัด 

องค7การปกครองสCวนทAองถิ่น ภาคประชาชน

และ NPO  
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กระบวนการ Top Down  

จากภาครัฐสCวนบนสูCสCวนลCางและประชาชน 

Bottom Up 

จากภาคประชาชนขึ้นสูCภาครัฐ 

การมีสCวนรCวมของ

ประชาชน 

มีรูปแบบที่เปbนทางการ เปbนการทำงานรCวมกันระหวCางภาครัฐและ

ประชาชน 

กิจกรรมของประชาชน การรับฟdงความคิดเห็น 

การคัดคAานตCอภาครัฐ 

รูปแบบการเรียนรูAและการวางแผน 

เปbนกิจกรรมของภาคประชาชน 

 

ผูAเชี่ยวชาญ 

 

นักวางผังเมือง 

สถาปนิก 

นักออกแบบ 

ผูAประสานงานมะจิซุกุริ 

นักออกแบบเมือง 

Facilitator 

คำสำคัญ  การรวมศูนย7  

ประสิทธิภาพสูงสุด  

ความเทCาเทียม การปกครองตนเอง การกระจาย

อำนาจและการเห็นชอบรCวมกัน 

  จากหนังสือ まちづくり読本 

 

2.3 กรณีตัวอย2างของกิจกรรม “มะจิซุกุริ” ในประเทศญ่ีปุTน 

 กิจกรรม “มะจิซุกุริ” นั้นมีความหลากหลาย โดยขึ้นอยู@กับทุนทางสังคมเดิมที่ชุมชนและท,องถิ่นนั้นมี เช@น 

ความโดดเด@นทางประวัติศาสตรX บ,านเรือนแบบโบราณ อาหาร วัฒนธรรมและเทศกาล และยังขึ้นอยู@กับป\ญหาท่ี

เกิดข้ึนในชุมชนหรือเมืองน้ันๆรวมถึงข้ึนอยู@กับบุคคลท่ีเปIนผู,นำในการทำกิจกรรมท่ีจะนำพาให,กิจกรรมของ “มะจิซุ

กุริ”ไปในทิศทางใด 

 กิจกรรม “มะจิซุกุริ” นั้น มีกระบวนการหลายแบบ เช@น มะจิซุกุริที่เกิดจากความขัดแย,ง มะจิซุกุริเพ่ือ

แก,ป\ญหามลพิษ มะจิซุกุริเพ่ืออนุรักษXและเพ่ิมมูลค@าทางประวัติศาสตรXของเมือง และมะจิซุกุริเพ่ืออนุรักษXธรรมชาติ 

เปIนต,น ในด,านความร@วมมือในการทำกิจกรรมนั้น ส@วนใหญ@กิจกรรม “มะจิซุกุริ” จะเริ่มจากความคิดและการ

เคลื่อนไหวของประชาชน ซึ่งความร@วมมือมีทั้งความร@วมมือของประชาชนในเมืองนั้นๆ ความร@วมมือกับประชาชน

นอกเขตเมืองท่ัวประเทศญ่ีปุ:น และความร@วมมือระหว@างภาครัฐและภาคประชาชน  

ดังจะได,ยกตัวอย@างของกิจกรรมเพ่ือให,เห็นภาพของกิจกรรม “มะจิซุกุริ” ตามกรณีศึกษาดังต@อไปน้ี คือ 

 

1.กิจกรรม “มะจิซุกุริ” ท่ีเกิดจากการประท*วง 

 ในช@วงทวรรษท่ี 1970-1980 เปIนช@วงท่ีเปIนการปกครองแบบรวมศูนยX อีกท้ังยังมีโครงการลงทุนขนาดใหญ@

จากแหล@งธุรกิจภายนอกเมืองและจากรัฐบาลญี่ปุ:น ทำให,เกิดการประท,วงต@อต,านจากประชาชนและส@งผลให,เกิด

กิจกรรม “มะจิซุกุริ” ในหลายแห@ง ถึงแม,การประท,วงหลายแห@งจะจบลงเพียงแค@เปIนการประท,วงของประชาชนแต@

การประท,วงต@อต,านในหลายพ้ืนท่ีน้ันส@งผลให,เกิดกิจกรรมของมะจิซุกุริ เช@น  
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กรณีศึกษาท่ี 1 ศาลเจ*าซุรุงะโอะกะฮะจิมัง เมืองคามาคุระ จังหวัดคานะงะวะ จุดเริ่มต*นของกิจกรรมแบบ 

National Trust ของประเทศญ่ีปุTน 

 ศาลเจ,าซุรุงะโอะกะฮะจิมัง เปIนศาลเจ,าท่ีสร,างข้ึนมาประมาณ 800 ป{ต้ังแต@สมัยคามาคุระ ต@อมาในป{ค.ศ. 

1964 มีโครงการสร,างที่อยู@อาศัยในบริเวณหลังศาลเจ,าซึ่งเปIนป:าที่มีความอุดมสมบูรณX ประชาชนจึงเริ่มประท,วง

โดยมีผู,นำประท,วงคือ นักเขียนนวนิยายชื่อ นายไดบุตสึ จิโร ประชาชนได,ร@วมกันสร,างกลุ@มชื่อว@า “กลุ@มอนุรักษX

ความงามของเมืองคามะคุระ” กิจกรรมที่ทำคือ รวบรวมเงินจากประชาชนทั่วประเทศเพื่อซื้อที่ดินในบริเวณ

ด,านหลังของวัด โดยใช,รูปแบบการอนุรักษXมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล,อมแบบ National Trust ของประเทศ

อังกฤษ นับเปIนกิจกรรมแบบ National Trust แห@งแรกในประเทศญ่ีปุ:น 

 จากกระแสการต@อต,านที่เปIนกระแสไปทั่วประเทศญี่ปุ:นส@งผลให,รัฐบาลประกาศกฎหมายเพื่อการอนุรักษX

บรรยากาศทางประวัติศาสตรXของเมืองเก@าในป{ค.ศ.1966 โดยมีเมืองกลุ@มเป®าหมายได,แก@ เมืองคามาคุระ เมืองเกียว

โตและเมืองนารา จากกฎหมายดังกล@าวส@งผลให,ภูเขาในบริเวณหลังศาลเจ,าได,รับการอนุรักษXตามกฎหมาย และ

หลังจากน้ัน กระแสการอนุรักษXโดยแบบ National Trust ก็มีข้ึนในหลายพ้ืนท่ีในประเทศญ่ีปุ:น 

 

 
               https://www.smtb.jp/csr/esd/esd_03.html 
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      สีเหลืองคือบริเวณศาลเจAาและสีแดงคือปyาโกะตะนิดAานหลังศาลเจAา ที่มีโครงการสรAางที่อยูCอาศัย 

                   http://esd.ac/learningreport/9.html 

 

กรณีศึกษาท่ี 2 เมืองยุฟุอิน จากความขัดแย*งไปสู2กิจกรรม “มะจิซุกุริ” 

 เมืองยุฟุอินเปIนเมืองที่มีบ@อน้ำแร@และแวดล,อมด,วยธรรมชาติงดงาม แต@เนื่องจากมีนักลงทุนวางแผนที่จะ

สร,างสนามกอลXฟในบริเวณเมืองนี้ จึงมีการรวมตัวกันของกลุ@มเจ,าของโรงแรมเรียวกังแบบญี่ปุ:นเพื่อประท,วง โดย

ตั้งชื่อเปIนกลุ@มที่เรียกว@า “กลุ@มอนุรักษXธรรมชาติยุฟุอิน” ส@งผลให,โครงการสนามกอลXฟต,องยกเลิก ถึงแม,การ

ประท,วงจะเสร็จส้ินลงแต@กลุ@มดังกล@าวยังคงทำกิจกรรมต@อเนื่องและเปลี่ยนชื่อกลุ@มเปIน “กลุ@มเพื่ออนาคตของยุฟุ

อิน” เพื่อทำกิจกรรมมะจิซุกุริ นอกจากกลุ@มดังกล@าวแล,ว ยังมีการรวมตัวของประชาชนตั้งกลุ@มต@างๆ เช@น กลุ@ม

คอนเสิรXต กลุ@มภาพยนตXนานาชาติ ส@งผลให,เมืองยุฟุอินมีกิจกรรมท่ีเปIนเอกลักษณXของตนเองและเปIนที่สนใจของ

คนท่ัวประเทศ 

 

กรณีศึกษาท่ี 3 เมืองยานะงะวะ จังหวัดฟุกุโอะกะ การประท*วงท่ีส2งผลต2อการแก*แผนของเมือง 

 เมืองยานะงะวะ เปIนเมืองที่คนในสมัยก@อนเดินทางโดยใช,คูคลอง ต@อมาคูคลองของเมืองประสบป\ญหา

มลภาวะส@งผลให,น้ำสกปรก เทศบาลเมืองยานะงะวะจึงมีโครงการถมคูคลองของเมืองโดยมีการทำแผนและได,รับ

เงินช@วยเหลือในการดำเนินโครงการจากรัฐบาล การต@อต,านโครงการดังกล@าวเริ ่มจากเจ,าหน,าที่ของเทศบาล

ผู,รับผิดชอบโครงการซึ่งไม@เห็นด,วยกับการถมคลองซึ่งได,แสดงความคิดเห็นท่ีขัดแย,งต@อนายกเทศมนตรีและได,

ร@วมกับประชาชนประท,วงโครงการถมคูคลอง ส@งผลให,โครงการดังกล@าวระงับไป ภายหลังประชาชนร@วมกับ

เทศบาลช@วยกันรณรงคXการทำกิจกรรมให,น้ำในคูคลองสะอาดจนกลายเปIนแหล@งท@องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฟุ

กุโอะกะในป\จจุบัน 
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          กิจกรรมการทCองเที่ยวดAวยการลCองเรือ 

                                  http://www.yanagawakk.co.jp 

 

กรณีศึกษาท่ี 4 คลองโอะตะรุ จังหวัดฮอกไกโด การประท*วงท่ีส2งผลต2อการอนุรักษJคลอง 

 เมืองโอะตะรุ เดิมเปIนเมืองที่มีการขนส@งสินค,าส@งผลให,มีคูคลองและโกดังเปIนจำนวนมาก คูคลองในเมือง

โอะตะรุประสบป\ญหาเดียวกับเมืองยานะงะวะ เนื่องจากมีสภาพน้ำเน@าเสียและเทศบาลมีดำริที่จะถมคูคลองเพ่ือ

สร,างถนน ประชาชนจึงรวมตัวกันต@อต,านและเปIนการประท,วงท่ีกินเวลานานเน่ืองจากนายกเทศมนตรีไม@ยอมรับฟ\ง

ความคิดเห็นของประชาชน ต@อมาฝ:ายเทศบาลยอมเปลี่ยนแนวคิดที่จะถมคูคลองและมีการเจรจากับประชาชน ผล

ของการเจรจาคือให,ถมคูคลองเพียงส@วนหนึ่งเพื่อสร,างเปIนถนน และยังคงรักษาคูคลองส@วนหนึ่งไว,พร,อมกับการ

สร,างทางเดินสำหรับให,ประชาชนสามารถเดินเล@นได, หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการประท,วงแล,ว กลุ@มของ

ประชาชนที่ร@วมประท,วงได,ดำเนินกิจกรรมมะจิซุกุริอย@างต@อเนื่อง เช@น การอนุรักษXและพัฒนาทัศนียภาพของเมือง

ในย@านโกดังเก@า ป\จจุบันเปIนแหล@งท@องเท่ียวท่ีสำคัญของจังหวัดฮอกไกโด 

 
               

 
https://otaru.gr.jp/know_charm 
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2. กิจกรรม “มะจิซุกุริ” เพ่ือการแก*ปpญหาทางมลพิษ 

จากป\ญหาการสร,างเขตอุตสาหกรรมทำให,เกิดป\ญหามลพิษในป{ค.ศ.1958  ที่เมืองยกกะอิจิ จังหวัดมิเอะ 

มีการปล@อยควันพิษออกมาป{ละ 10 ตัน ทำให,ชาวบ,านที่อาศัยในละแวกใกล,เคียงเปIนโรคทางเดินหายใจที่เรียกว@า 

โรคทางเดินหายใจยกกะอิจิ ในป{ค.ศ.1963 มีการสร,างเขตอุตสาหกรรมแห@งท่ี 2 ขึ้นทำให,ป\ญหามลพิษทางอากาศ

รุนแรงขึ้นในป{ค.ศ.1964 รัฐบาลญี่ปุ:นออกกฎหมายเพื่อแก,ไขป\ญหาควันพิษ แต@ป\ญหาควันพิษยังคงรุนแรงข้ึน

เรื่อยๆ และป\ญหามลพิษนั้นไม@เพียงแต@เฉพาะควันพิษจากโรงงานเท@านั้น ควันเสียจากรถยนตXในกรุงโตเกียวทำให,

เด็กนักเรียนชั้นมัธยมในเขตซุกินะมิ 40 คนฟ®องร,องต@อศาลเนื่องจากเกิดอาการอยากอาเจียนและล,มป:วยลงจาก

อากาศเปIนพิษ ส@งผลให,รัฐบาลญี่ปุ:นออกกฎหมายจัดการมลพิษในป{ค.ศ.1962 นอกจากป\ญหามลพิษทางอากาศ

แล,ว ญี่ปุ:นยังประสบป\ญหามลพิษทางน้ำ ในช@วงต,นทศวรรษท่ี1950 พบปลาตายลอยในอ@าวมินะมะตะ  จังหวัดคุ

มะโมะโตะ และแมวที่กินปลาจากอ@าวมินะมะตะตายด,วยอาการประหลาด  นอกจากนั้นยังมีป\ญหาขยะที่เกิดจาก

การบริโภคแบบทุนนิยมที่มีแนวโน,มใช,แล,วทิ้งมากกว@าการนำมาใช,ใหม@ทำให,เกิดขยะขึ้นเปIนจำนวนมาก ในขณะท่ี

มาตรฐานการจัดการขยะของประเทศญี่ปุ:นส@วนใหญ@เปIนแบบฝ\งดินเท@านั้น ในป{ค.ศ.1957 เทศบาลกรุงโตเกียวเป̈ด

แหล@งทิ้งขยะหมายเลข14 ภายหลังกลายเปIนผืนดินเรียกว@าเกาะแห@งความฝ\น หรือ ยุเมะโนะชิมะและเป¨ดแหล@งท้ิง

ขยะหมายเลข 15 กลายเปIนผืนดินที่เรียกว@า เกาะแห@งความฝ\นใหม@ หรือ ชินยุเมะโนะชิมะภายหลังมีการจัดการ

ขยะแบบโรงเผาซ่ึงเปIนต,นแบบท่ีดีของการจัดการขยะในเวลาต@อมา 

        
  เด็กนักเรียนในเมืองยกกะอิจิ จังหวัดมิเอะ ในป�ค.ศ.1965(ป�โชวะที4่0) 

                       「昭和の時代」 

จากป\ญหามลพิษทำให,มีการชุมนุมต@อต,านสิ่งแวดล,อมเปIนพิษโดยประชาชนขึ้นทั่วไปในช@วงปลายทศวรรษ

ท่ี1960 รวมถึงเกิดการฟ®องร,องต@อมลพิษ เช@น โรคมินะมะตะ โรคอิไตอิไต โรคทางเดินหายใจยกกะอิจิและทำให,
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เกิดการฟ®องร,องสี่คดีใหญ@ที่เรียกว@า ยงไดโกไงโซะโช ระหว@างป{ค.ศ.1971-1973 คือ โรคมินะมะตะ โรคนีงะตะมินะ

มะตะ โรคอิไตอิไตและโรคทางเดินหายใจยกกะอิจิ ซึ่งประชาชนเปIนฝ:ายชนะคดีในช@วงป{ค.ศ.1973การประท,วงท่ี

เกิดขึ้นอย@างแพร@หลายทำให,บริษัทส@วนมากมีความสำนึกต@อสิ่งแวดล,อมมากขึ้นและรัฐบาลญี่ปุ:นเพิ่มบทบาทในการ

จัดการส่ิงแวดล,อมด,วยการต้ังกรมส่ิงแวดล,อมข้ึนในป{ค.ศ.1971  

 

           
       การประท,วงของประชาชนต@อโรคมินามะตะ 
    「昭和の時代」 

 

กรณีศึกษาท่ี 1 เมืองมินะมะตะ จังหวัดคุมะโมะโตะ การสร*างระบบรีไซเคิล 

 การประท,วงของประชาชนในเมืองมินะมะตะเปIนการประท,วงของคนในเมืองมินะมะตะร@วมกับคนท่ัว

ประเทศญี่ปุ:น มีการฟ®องร,องและสามารถชนะคดีได, ส@งผลให,เกิดการตระหนักเกี่ยวกับมลพิษ เปIนกิจกรรม “มะจิซุ

กุริ” ทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชน เช@น มีการตั้งศูนยXสิ่งแวดล,อมของจังหวัด พิพิธภัณฑXเกี่ยวกับโรคมินะมะตะ

และสร,างสวนสาธารณะในบริเวณรอบอ@าวมินะมะตะเพ่ือเปIนท่ีพักผ@อน  

 ผลจากการรวมตัวกันของประชาชนทำให,เกิดกลุ @มอนุรักษXสิ ่งแวดล,อมต@างๆ กิจกรรมที่โดดเด@นคือ 

“คณะกรรมการส@งเสริมการรีไซเคิล” เปIนกิจกรรมที่ช@วยกันออกแบบการแยกวัสดุเหลือทิ้งให,สามารถนำกลับมา

ใช,ได,จำนวน 21 ชนิด เพื่อไม@ให,มีการทิ้งขยะลงทะเลต@อไป ซึ่งจะเปIนต,นเหตุของการเจ็บป:วยและช@วยรักษา

ส่ิงแวดล,อมท่ีดี 

 

กรณีศึกษาท่ี 2 เมืองยกกะอิจิ เทศบาลคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ 

 ในป{ค.ศ.1980 มีการตั้งสมาคมความร@วมมือทางเทคโนโลยีคิตะคิวชู ขึ้นที่เมืองคิตะคิวชู เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการจัดการมลพิษ ทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล,อมด,วยการเชิญคนจากทั่วโลกมาเข,าร@วมอบรมเพื่อยกระดับ

ความรู,เกี่ยวกับสิ่งแวดล,อมและมลพิษ ในป{ค.ศ.1990  มีการตั้งศูนยXวิจัยนานาชาติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล,อม
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ร@วมกับจังหวัดมิเอะ เพื่อเปIนการส@งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล,อม ซึ่งป\ญหามลพิษที่เกิดขึ้นส@งผลให,เมืองนี้มี

กิจกรรม “มะจิซุกุริ” ท่ีทำให,กลายเปIนเมืองท่ีให,ความสำคัญกับป\ญหาส่ิงแวดล,อม  

 

3. กิจกรรม “มะจิซุกุริ” กับการอนุรักษJส่ิงแวดล*อมทางธรรมชาติ 

  

กรณีศึกษาท่ี 1 แหลมเท็นจินซะกิ เมืองทะนะเบะ จังหวัดวากะยะมะ การใช* National Trust ในการอนุรักษJ

ธรรมชาติ 

 แหลมเท็นจินซะกิเปIนแหล@งธรรมชาติขนาดเล็กที่อยู@ใกล,กับชุมชน เปIนแหล@งพักผ@อนทางธรรมชาติของ

ประชาชนในละแวกนั้นมาช,านาน ในป{ค.ศ.1974 มีแผนการพัฒนาพื้นที่ด,วยการสร,างที่พักตากอากาศที่แหลมเท็น

จินซะกิ ทำให,เกิดการต@อต,านจากประชาชน และมีการการตั้งกลุ@มชื่อว@า “กลุ@มอนุรักษXธรรมชาติของเท็นจินซะกิ” 

ทำการรณรงคXขอรับบริจาคจากคนท่ัวประเทศเพ่ือซ้ือท่ีดินในบริเวณท่ีจะมีการสร,างท่ีพักตากอากาศ ในป{ค.ศ.1987 

มีการตั้งกลุ@มอย@างถูกกฎหมายเปIนกลุ@ม National Trust เพื่ออนุรักษXสิ่งแวดล,อมทางธรรมชาติ ต@อมาภาครัฐโดย

องคXการปกครองส@วนท,องถิ่นร@วมซื้อที่ดินเพื่อกิจกรรมดังกล@าว ป\จจุบันทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษXธรรมชาติ

และการเรียนรู,เก่ียวกับส่ิงแวดล,อม 

 

กรณีศึกษาท่ี 2 เมืองอายะ จังหวัดมิยะซะกิ การอนุรักษJปTา 

 เมืองอายะ จังหวัดมิยะซะกิ เปIนเมืองเล็กๆตั้งอยู@ในเขตหุบเขาที่เปIนป:าดงดิบมีใบไม,เขียวตลอดทั้งป{ ในป{

ค.ศ.1967 รัฐบาลโดยกรมป:าไม,กำหนดให,เปIนป:าสงวนแห@งชาติที่รัฐบาลสามารถทำการตัดไม,เพื่อจำหน@ายได, ทำให,

เกิดการประท,วงในวงกว,าง นำโดยหัวหน,าสำนักงานเมืองซึ่งเปIนนักการเมืองท,องถิ่นร@วมกับประชาชนในเมือง 

รวมทั้งได,เชิญชวนให,นักการเมืองในระดับจังหวัดและระดับประเทศร@วมประท,วง ส@งผลให,รัฐบาลยุติคำสั่งการตัดไม,

เพื ่อจำหน@ายและเป¨ดเปIนป:าสาธารณะให,ประชาชนทั่วไปเข,าชม รวมทั้งสร,างสะพานลอยขนาดใหญ@เพื ่อให,

ประชาชนได,เดินชมป:าเพ่ือเปIนแหล@งศึกษาทางธรรมชาติต@อไป 

 
https://www.town.aya.miyazaki.jp/site/tour-guide/1099.html 
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4. กิจกรรม “มะจิซุกุริ” กับทุนทางสังคมทางประวัติศาสตรJของเมือง 

 กิจกรรม “มะจิซุกุริ” ที่ใช,ทุนทางสังคมทางประวัติศาสตรXโดยเฉพาะด,านสถาป\ตยกรรมนั้นมีหลายแห@งท่ัว

ประเทศญี่ปุ:น เนื่องจากประเทศญี่ปุ:นยังคงมีพื้นที่หลายแห@งที่ยังมีคุณค@าทางประวัติศาสตรXอยู@จนถึงป\จจุบัน และ

กิจกรรม “มะจิซุกุริ” จากการพัฒนาทุนทางสังคมด,านประวัติศาสตรXเดิมนั้นส@งผลต@อการเปIนเมืองท@องเที่ยว

สามารถนำรายได,มาสู@ท,องถ่ิน ซ่ึงผู,วิจัยจะขอยกตัวอย@างมาเพียง 2 แห@ง คือ  

 

กรณีศึกษาท่ี 1 เมืองสึมะโงะ จังหวัดนะงะโนะ การอนุรักษJเมืองเก2าสมัยเอโดะ 

 เมืองสึมะโงะ เปIนเมืองที่พักริมทางของการเดินทางด,วยการเดินในสมัยเอโดะ ป\จจุบันยังคงเหลืออาคาร

บ,านและร,านที่ยังคงสภาพเดิมอีกเปIนจำนวนมาก กิจกรรม “มะจิซุกุริ” ของเมืองนี้เริ่มจากเจ,าหน,าที่ของสำนักงาน

เมืองซึ่งเห็นคุณค@าของสิ่งก@อสร,างในเมืองนี้และได,เชิญชวนศาสตราจารยXด,านสถาป\ตยกรรมจากมหาวิทยาลัย

โตเกียวมาเยือนเมือง และได,รับการสนับสนุนให,คำแนะนำในการทำกิจกรรมของประชาชน เริ่มจากการจัดประชุม

กับประชาชนและได,ความเห็นท่ีเปIนไปในทางเดียวกันว@า บ,านและสิ่งก@อสร,างของเมืองนี้จะไม@มีการขาย ไม@ทำลาย

และไม@ให,เช@า หลังจากนั้นจึงร@วมกันออกกฎเพื่อรักษาบรรยากาศของถนนสายนะคะเซนโดของสมัยเอโดะ ด,วยการ

กำหนดกฎ คือ ให,บ,านแต@ละหลังร@วมกันรักษาบริเวณจากถนนจนเข,าไปในตัวบ,านประมาณ 1.8 เมตรให,เปIนสภาพ

แบบเดิมแบบในสมัยเอโดะ แต@ส@วนที่ลึกเข,าไปในบ,านให,สามารถใช,ชีวิตในแบบป\จจุบันได, และยังได,ร@วมกันผลักดัน

ให,มีการแก,ไขกฎหมายการรักษามรดกทางวัฒนธรรม เปIนจุดเริ่มต,นของการอนุรักษXกลุ@มบ,านโบราณทั่วประเทศ

ญ่ีปุ:น ในป{ค.ศ.1974 มีการตั้ง “สมาพันธXอนุรักษXกลุ@มบ,านโบราณของประเทศญ่ีปุ:น” เริ่มจากกลุ@มประชาชนจาก 3 

เมืองคือ เมืองสึมะโกะ จังหวัดนะงะโนะ  เมืองอะริมัตสึ จังหวัดไอจิ และเมืองอิไม จังหวัดนารา หลังจากนั้นมีกลุ@ม

จากเมืองต@างๆเข,าร@วมอีก 79 กลุ@ม ทำให,เกิดกระแสการอนุรักษXกลุ@มบ,านโบราณทั่วประเทศญี่ปุ:น และเปIนทุนทาง

สังคมท่ีใช,ในการฟ'(นฟูท,องถ่ินจนถึงป\จจุบัน 
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    http://tumago.jp/blog/assets_c/2017/12/20171210134912-35097.html 

 

กรณีศึกษาท่ี 2 กิจกรรม “มะจิซุกุริ”ด*วยการสร*างเครือข2ายอาคารอิฐแดง 

 ในสมัยเมจิ ประเทศญี่ปุ:นเริ่มมีการสร,างอาคารในแบบตะวันตกในพื้นที่ที่เปIนเมืองใหญ@และเมืองท@า เช@น 

โยโกฮาม@า อาคารท่ีสร,างด,วยอิฐสีแดงน้ันเปIนสัญลักษณXของการเป̈ดรับวัฒนธรรมของตะวันตก  

 การสร,างเครือข@ายอาคารอิฐแดงเร่ิมจากการไปเยือนกลุ@มอาคารอิฐแดงท่ีโยโกฮาม@าของกลุ@มอนุรักษXอาคาร

อิฐแดงเมืองไมซุรุ จังหวัดเกียวโต และพบว@า อาคารอิฐแดงของเมืองไมซุรุก็มีคุณสมบัติที่คล,ายคลึงกัน จึงเร่ิม

กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษXอาคารอิฐแดง   

อาคารอิฐแดงของเมืองไมซุระเปIนท@าเรือเก@าของกองทัพเรือมีอาคารเก@าแก@หลงเหลืออยู@เปIนจำนวนมากแต@

อยู@ในสภาพเก@า ประชาชนกลุ@มหนึ่งได,รวมตัวกันตั้งกลุ@มชื่อ “ชมรมอิฐแดงไมซุรุ” มีกิจกรรมเข,าไปประเมินสภาพ
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และคุณค@าทางประวัติศาสตรXของอาคารอิฐแดง พบว@าเปIนอาคารที่มีคุณค@าทางประวัติศาสตรXและอยู@ในสภาพท่ี

ซ@อมแซมได, ต@อมาสำนักงานเทศบาลเมืองไมซุรุเห็นชอบการประเมินสภาพอาคารและได,สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ

ปรับปรุงภายในอาคารเพ่ือทำห,องโถงและพิพิธภัณฑX และใช,เปIนอาคารสำหรับกิจกรรมต@างๆในป\จจุบัน 

  

 
             ภาพเดิมกCอนการปรับปรุง 

http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/townscape_b/jusyou/locality/h15maizuru.htm 

 

 ถึงแม,จะมีการสร,างอาคารอิฐแดงเปIนจำนวนมากในสมัยเมจิเปIนต,นมา แต@ป\จจุบันนี้ไม@มีการสร,างเพิ่มและ

โรงงานผลิตอิฐแดงนั้นมีเพียงแห@งเดียวคือ ท่ีเมืองเอะเบ็ตสึ ใกล,กับเมืองซัปโปโร หลังจากนั้น จึงมีการประชุมของ

กลุ@มอนุรักษXอาคารอิฐแดงที่เมืองโยโกฮาม@า จัดโดยกลุ@มอนุรักษXอาคารอิฐแดงของเมืองโยโกฮาม@า เมืองไมซุระและ

เมืองเอะเบ็ตสึ เพื่อสร,างเครือข@ายกลุ@มอนุรักษXอาคารอิฐแดงทั่วประเทศญี่ปุ:น สมาชิกของเครือข@ายส@วนใหญ@เปIน

เจ,าหน,าที่ขององคXการปกครองส@วนท,องถิ่นแต@เปIนการรวมตัวในฐานะของประชาชนที่เปIนอาสาสมัคร สมาชิกที่เข,า

ร@วมมาจากเมืองต@างๆ เช@น เมืองซาเซะโบะ จังหวัดนางาซากิ เมืองคิตะคะตะ จังหวัดฟุกุชิมะ เมืองทันดะ จังหวัดไอ

จิ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู,และแต@ละแห@งเริ่มมีการปรับปรุงภายในของอาคารอิฐแดงให,เปIนพิพิธภัณฑX อาคาร

นิทรรศการ ร,านอาหารและร,านค,า และมีการพัฒนาเปIนแหล@งท@องเท่ียวหลายแห@งในประเทศญ่ีปุ:น 

 

5. กิจกรรม “มะจิซุกุริ” ท่ีส2งผลต2ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

  

กรณีศึกษาท่ี 1 การสร*างอุตสาหกรรมท*องถ่ิน “ไวนJ” เมืองอิเคะดะ จังหวัดฮอกไกโด  

 แต@เดิมเมืองอิเคะดะเปIนเมืองเกษตรกรรมแต@ประสบป\ญหาอากาศหนาวและแห,งแล,ง จึงเริ่มทดลองปลูก

องุ@นในราวป{ค.ศ.1960 ต@อมาในป{ค.ศ. 1962 ตั้งศูนยXวิจัยแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแห@งเมืองอิเคะดะ ในป{ค.ศ.

1963 สำนักงานเมืองได,รับใบอนุญาตได,รับใบอนุญาตเปIนผู ,ผลิตเครื ่องดื ่มแอลกอฮอลX ในป{ค.ศ.1964 สร,าง
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ศูนยXวิจัยแอลกอฮอลXอิเคะดะ เริ่มผลิตและจำหน@ายไวนXในป{ค.ศ.1974 และมียอดจำหน@ายไวนXสูงตั้งแต@การจำหน@าย

ป{ที่สามเปIนต,นมา นับเปIนองคXการปกครองส@วนท,องถิ่นแห@งแรกที่มีการผลิตไวนXและจำหน@ายไวนXเองเพื่อส@งเสริม

การฟ'(นฟูท,องถิ่นที่ซบเซาจากป\ญหาสภาพอากาศแห,งแล,ง นอกจากจะมีการผลิตและจำหน@ายไวนXแล,ว เมืองอิเคะ

ดะยังมีกิจกรรม “มะจิซุกุริ” อื่นๆที่เกี่ยวข,องกับการดื่มไวนX เช@น การเลี้ยงวัวเพื่อเปIนอาหารและการเป¨ดภัตตาคาร

อาหารแบบตะวันตกท่ี Ikeda Wine Castle เปIนต,น 

 
Ikeda Wine Castle 

  http://www.tokachi-wine.com/kanko/castle/ 

 

กรณีศึกษาท่ี 2 เมืองคามิคัตสึ จังหวัดโทะกุชิมะ การสร*างอุตสาหกรรมขนาดเล็กจากใบไม* 

 เมืองคามิคัตสึ จังหวัดโทะกุชิมะ เปIนหมู@บ,านเล็กๆตั้งอยู@ในหุบเขามีประชากรประมาณ 2,000 คนส@วน

ใหญ@เปIนผู,สูงอายุ ทำกิจกรรม “มิจะซุกุริ” ด,วยการเชิญชวนให,ผู,สูงอายุในหมู@บ,านร@วมทำธุรกิจจำหน@ายใบไม,ที่เก็บ

ได,ในหมู@บ,านเพื่อใช,ในการประดับตกแต@งจานอาหารญี่ปุ:น ผู,ริเริ่มกิจกรรมคือ เจ,าหน,าที่ของสหกรณXการเกษตรของ

เมืองและชักชวนให,ชาวบ,านร@วมจัดหาใบไม,มาจำหน@าย ในช@วงแรกไม@สามารถจำหน@ายได, หลังจากนั้นผู,ริเริ่มได,

ค,นคว,าเกี่ยวกับการใช,ใบไม,ประดับจานอาหารในภัตตาคารระดับสูง และคิดค,นเทคนิคการจัดจานอาหาร รวมถึง

วิธีการจำหน@ายและกลับมาเริ่มกิจกรรมการจำหน@ายใบไม,อีกครั้งหนึ่ง บริหารจัดการในรูปแบบของ The Third 

Sector ไม@ได,อยู@ใต,การกำกับดูแลของภาครัฐและไม@ได,เปIนรูปบริษัท แต@เปIนเหมือนกับวิสาหกิจชุมชน สมาชิกที่ส@ง

ใบไม,ส@วนใหญ@เปIนผู,สูงอายุ ป\จจุบันส@งจำหน@ายท่ัวประเทศญ่ีปุ:น 
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ตัวอยCางการโฆษณาในเว็บไซต7 

https://www.irodori.co.jp/asp/news.asp?nw_bunrui1=%8F%E3%8F%9F%97t%82%C1%82%CF%8F%EE%95%F1&view=3&design_

mode=0 

 

กรณีศึกษาท่ี 3 เมืองโอะบุเซะ จังหวัดนางาโนะ “มะจิซุกุริ” ท่ีเกิดจากภาคอุตสาหกรรม 

 กิจกรรม “มะจิซุกุริ” ของเมืองนี้เริ่มจากร,านจำหน@ายขนมหลากชนิดที่ทำจากเกาลัดชื่อว@า “โอะบุเซะโด” 

เนื่องจากบิดาของเจ,าของป\จจุบัน (นายอิจิมุระ สึกิโอะ) เสียชีวิตลงอย@างกระทันหัน ทำให,เขาต,องเดินทางกลับบ,าน

เกิด เพื่อสานต@อธุรกิจร,านขนมและโรงงานผลิตเหล,าของครอบครัว เมื่อเริ่มรับช@วงธุรกิจเขามีแผนที่จะปรับปรุงร,าน

ของตนเอง นายสึกิโอะมีแนวคิดเกี่ยวกับ “มะจิซุกุริ” และจะปรับปรุงกายภาพในบริเวณรอบของร,านเพื่อเปIนการ

สร,างบรรยากาศแบบสมัยก@อนอย@างสอดคล,องกัน เนื่องจากร,านเดิมเปIนสถาป\ตยกรรมแบบญี่ปุ:นดั้งเดิม หลังจาก

ปรับปรุงร,านและบริเวณโดยรอบแล,ว โอะบุเซะโดได,จัดกิจกรรมหลายอย@าง เช@น นิทรรศการศิลปะและดนตรี ทำ

ให,ร,านโอะบุเซะโดเปIนท่ีรู,จักในวงกว,าง 

 หลังจากนั้น ร,านอื่นๆในเมืองเริ่มมีการปรับปรุงภูมิทัศนXให,เปIนแบบญี่ปุ:นดั้งเดิม รวมทั้งสำนักงานเมืองโอะ

บุเซะประกาศใช,เทศบัญญัติ “มะจิซุกุริเพ่ือความงดงามของเมืองโอะบุเซะ” มีการกำหนดมาตรฐานการออกแบบ

เพื่อสิ่งแวดล,อม รวมถึงการตั้ง “คณะกรรมการออกแบบเพื่อมะจิซุกุริ” ส@งผลให,เมืองโอะบุเซะมีบรรยากาศของ

เมืองที่มีสถาป\ตยกรรมแบบญี่ปุ :นดั้งเดิมและกลายเปIนแหล@งท@องเที่ยวในป\จจุบัน ซึ่งเกิดมาจากแนวคิดของ

ประชาชนคนหนึ่งที่ต,องการทำกิจกรรม “มิจะซุกุริ” เพื่อสร,างบรรยากาศแบบดั้งเดิมจากร,านของตนเองและ

บริเวณโดยรอบ 
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ประตูหนAารAาน เปbนแบบบAานของชนชั้นซามุไร    หนAารAานโอะบุเซะโด 

เนื่องจากแตCเดิมเปbนตระกูลเจAาของทีด่ิน อาจไดAรับสิทธิพิเศษ  

http://www.obusedo.com/ajiwai/detail/honten.html 

 
 

 จะเห็นได,ว@า กิจกรรม “มะจิซุกุริ” ของประเทศญ่ีปุ:นน้ันเร่ิมต,นต้ังแต@หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง มีกิจกรรม

ที่หลากหลายแตกต@างกันไปในแต@ละเมือง ขึ้นกับป\จจัยหลายอย@าง เช@น ทุนทางสังคมเดิม ป\ญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

ในขณะนั้น กิจกรรม “มะจิซุกุริ” ส@วนใหญ@เปIนไปเพื่อทำให,เกิดสิ่งแวดล,อมที่ดี การเปIนอยู@ที่ดี การอนุรักษXมรดก

ทางวัฒนธรรมเดิมของเมือง รวมไปถึงการสร,างรายได,ให,กับคนในท,องถิ่น และส@วนใหญ@กิจกรรม “มะจิซุกุริ” จะ

เปIนกิจกรรมที่เริ่มต,นจากภาคประชาชนและเปIนความต,องการของประชาชน ดังตัวอย@างที่ได,ยกมาอธิบายใน

ข,างต,น 
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บทที่ 3 

การเปลี่ยนแปลงบทบาทของ “มะจิซุกุริ” ไปสู2 “การฟFGนฟูทHองถิ่น” 
 อาจกล@าวได,ว@า “มะจิซุกุริ” เปIนส@วนหนึ่งของ “การฟ'(นฟูท,องถิ่น” เช@นเดียวกับโครงการก@อสร,างขนาด

ใหญ@โดยภาครัฐเพื่อพัฒนากายภาพของท,องถิ่นและเปIนการฟ'(นฟูท,องถิ่นเช@นกัน อย@างไรก็ตาม จากกรณีศึกษา

กิจกรรม “มะจิซุกุริ” ตั้งแต@ทศวรรษที่ 1960 ที่ผ@านมาจะเห็นได,ว@า กิจกรรม “มะจิซุกุริ” ส@วนใหญ@เปIนกิจกรรมท่ี

เร่ิมมาจากประชาชนถึงแม,จะมีกิจกรรมท่ีเกิดจากความขัดแย,งกับภาครัฐ แต@กิจกรรมหลายอย@างเปIนกิจกรรมท่ีเปIน

ความร@วมมือระหว@างภาครัฐและภาคประชาชน และในสมัยการบริหารของนายกชินโซ อาเบะ ในคร้ังน้ี มีการทำให,

คำว@า “การฟ'(นฟูท,องถิ่น” เปIนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งส@งผลให, “การฟ'(นฟูท,องถิ่น” มีการทำกิจกรรมอย@าง

เปIนระบบ มีการให,ความช@วยเหลือจากภาครัฐทั้งการให,คำปรึกษาและการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให,แต@ละท,องถ่ิน

สามารถมีกิจกรรม “การฟ'(นฟูท,องถิ ่น” ของท,องถ่ินของตนเอง ซึ ่งมีป\จจัยที ่ส@งผลต@อการฟ'(นฟูท,องถิ ่นและ

กระบวนการฟ'(นฟูท,องถ่ินดังต@อไปน้ี คือ 

 

3.1 ปpจจัยท่ีส2งผลต2อการฟtuนฟูท*องถ่ิน 

- ปpจจัยด*านประชากร 

 ประชากรของประเทศญี่ปุ:นเพิ่มขึ้นเปIนสามเท@าตัวตั้งแต@สมัยเมจิเปIนต,นมา และมีความหนาแน@นของ

ประชากรจากสถิติจากการสำรวจสำมะโนประชากรในป{ค.ศ. 2005 คือ ประมาณ 334 คนต@อตารางกิโลเมตร เปIน

อันดับ 4 ของโลก ซึ่งเมื่อเทียบกับความหนาแน@นของประชากรในช@วงปลายสมัยเอโดะก@อนเข,าสู@สมัยเมจิ คาดว@ามี

ความหนาแน@นของจำนวนประชากรประมาณ 80 คนต@อตารางกิโลเมตร และประชากรมีอายุเฉลี่ยในช@วงปลาย

สมัยเอโดะ 40 ป{ หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 50 ป{ และป\จจุบัน 80 ป{ (ตัวเลขจากป{ค.ศ. 2005) 

จำนวนประชากรในประเทศญ่ีปุ:นมีประมาณ 127,000,000 คน และเร่ิมมีจำนวนลดลงต้ังแต@ช@วงค.ศ.2005 

คาดว@าในป{ค.ศ.2050 จะมีประชากรเหลือเพียงประมาณ 92,030,000 – 108,250,000 คน ป\จจุบันมีจำนวน

ประชากรสูงอายุประมาณ 22,000,000 คน ซ่ึงเปIนกลุ@มคนรุ@นเบบ้ีบูม หรือ เกิดระหว@างป{ค.ศ.1947-1949 ในป{ค.ศ.

2018 มีประชากรสูงอายุ (อายุเกิน 65 ป{) ประมาณ 34,170,000 คน และคาดว@าในป{ค.ศ.2043 ซ่ึงเปIนช@วงท่ีกลุ@มเบ

บ้ีบูมรุ@นท่ีสองจะเข,าสู@การเปIนผู,สูงอายุ จะส@งผลให,จำนวนประชากรผู,สูงอายุเพ่ิมข้ึนสู@จุดสูงสุดและคาดว@าจะมี

จำนวน 35,860,000 คนในป{ค.ศ.2050 จากการเพ่ิมของจำนวนประชากรน้ี ทำให,จำนวนประชากรสูงอายุเพ่ิมจาก 

17.4% ในป{ค.ศ.2000   เพ่ิมข้ึนเกิน 25% ในป{ค.ศ.2014 ซ่ึงเปIนประเทศแรกของโลกท่ีมีจำนวนประชากรสูงเกิน 

25% คาดว@า ในป{ค.ศ.2030 จะมีประชากรสูงอายุเกิน 30% ในป{ค.ศ.2050 คาดว@าจะมีถึง 33.1-39.0% หากดูแยก
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ยังส@วนท,องถ่ินแล,ว พบว@า จากจำนวนหน@วยปกครองส@วนท,องถ่ินจำนวน 3,266 แห@งน้ัน มีพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรสูงอายุ

มากกว@า 30% ของประชากรท้ังหมดน้ันมี 624 แห@ง ประชากรสูงอายุมากกว@า 40% มี 76 แห@ง2 

หากพิจารณาป\ญหาของหมู@บ,านเกษตรกรแล,ว พบว@า ป\ญหาหลักในพื้นที่ของหมู@บ,านเกษตรกร หมู@บ,านใน

หุบเขา และหมู@บ,านชาวประมง ได,แก@ จำนวนคนลดลง จำนวนที่ดินที่ทำการเกษตรลดลง และหมู@บ,านอยู@ในสภาพ

ถดถอย ป\ญหาจำนวนคนลดลงจนกลายเปIนพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางนั้น เริ่มมาตั้งแต@ช@วงเศรษฐกิจพัฒนาสูงสุด

ในราวช@วงก@อนและหลังป{ค.ศ.1970 ดังจะเห็นได,ว@า มีการใช,คำว@า “ประชากรเบาบาง” （過疎） ในเอกสารของ

ทางราชการในป{ค.ศ.1967 และมีกฎหมายเกี่ยวกับพื้นที่ประชากรเบาบางในป{ค.ศ.1970 หลังจากนั้นเปIนเวลา

ประมาณ 30 ป{ หมู@บ,านเกษตรกร หมู@บ,านในหุบเขาและหมู@บ,านชาวประมงหลายแห@งมีจำนวนประชากรลดลง

อย@างต@อเนื่อง ซึ่งเปIนประชากรที่หลั่งไหลมาทำงานในเมืองและเปIนกลุ@มประชากรที่สูงวัยในหมู@บ,าน เนื่องจากไม@มี

การเพ่ิมของประชากรวัยเด็ก และประชากรสูงอายุเสียชีวิตลง  

 นอกจากนี้ การที่ชนบทของประเทศญี่ปุ:นซึ่งเปIนพื้นที่หมู@บ,านเกษตรกรรมมีบางส@วนที่กลายเปIนเมืองและ

เปIนแหล@งที่อยู@อาศัย ทำให,ชนบทของประเทศญี่ปุ:นเกิดป\ญหาประชากรเบาบาง และเกิด “ป\ญหาชนบทในเขต

ภูเขา”（中山間地域問題） มีการเคลื่อนย,ายของประชากรไปสู@เมืองใหญ@และสัดส@วนของประชากรในเขตเมือง

กับเขตชนบทมีสัดส@วนเท@ากับ 8 : 2 และการหลั่งไหลของประชากร สินค,าและการลงทุนไปยังเมืองใหญ@ ยังส@งให,

เกิดป\ญหาการเสื่อมถอยของสังคมเมืองโดยเฉพาะเขตเมืองในต@างจังหวัดในช@วงปลายทศวรรษที่ 1970-1980 และ

เกิด “ป\ญหาในย@านการค,าในเขตเมือง” （中心地街問題）ของเทศบาลเมืองในจังหวัดต@างๆ เปIนสภาพซบเซาใน

ย@านการค,าและร,านค,าส@วนหนึ่งต,องป¨ดตัวลง ซึ่งเปIนปรากฏการณXที่เกิดขึ้นทั่วไปในเขตเมืองของจังหวัดต@างๆของ

ประเทศญ่ีปุ:นในป\จจุบัน 

 ในวันที่ 31 มกราคม ค.ศ.2017 สำนักงานสถิติแห@งชาติ  ประกาศตัวเลขจำนวนประชากรที่ย,ายเข,าไป

อาศัยในเขตกรุงโตเกียวและปริมณฑลในป{ค.ศ.2016 พบว@า เฉพาะกรุงโตเกียวมีคนย,ายเข,ามาอาศัยจำนวน 

74,177 คน และในเขตกรุงโตเกียวและปริมณฑล (กรุงโตเกียว จังหวัดคานะงะวะ จังหวัดไซตะมะ จังหวัดชิบะ) มี

จำนวนคนย,ายเข,ามากกว@าคนย,ายออกจำนวน  117,868 คน ซึ่งมีการย,ายเข,ามามากกว@าย,ายออกติดต@อกันเปIน

เวลา 21 ป{  

 การลดลงของจำนวนประชากรในชนบทนี้ ส@งผลต@อการบริหารจัดการท,องถิ่นขององคXการปกครองส@วน

ท,องถิ่นเปIนอย@างมาก เช@น จำนวนเงินภาษีที่เก็บได,ในท,องถิ่นลดลง รวมถึงการมีภาระในการบริหารจัดการดูแล

สวัสดิการของประชาชนในท,องถ่ิน ส@งผลต@อสถานะทางการเงินของรัฐบาลท,องถ่ินเปIนอย@างมาก  

จากการสำรวจของศูนยXวิจัย Info Com Research Inc. ซึ่งเปIน Think Tank ของกลุ@มบริษัท NTT ซึ่งได,

ทำการสำรวจองคXการปกครองส@วนท,องถิ่นทั่วประเทศญี่ปุ:นเกี่ยวกับป\ญหาของท,องถิ่น และความสำคัญต@อหัวข,อ

 
2 http://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics97.pdf 
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ป\ญหาเหล@านั้นพบว@า ป\ญหาประชากรเปIนป\ญหาที่สำคัญที่สุดขององคXการปกครองส@วนท,องถิ่นในป\จจุบัน ดังผล

การสำรวจดังน้ี คือ 

 

หัวขAอปdญหาของทAองถิ่น สัดสCวนองค7การปกครองสCวน

ทAองถิ่นที่ตอบคำถาม 

สัดสCวนของคำตอบที่ตอบวCา

ข Aอป dญหาใดม ีความสำคัญ

มากตCอทAองถิ่น 

ปdญหาเด็กเกิดนAอย และปdญหาประชากรสูงอาย ุ 83.4 % 42.6 % 

การสรAางงาน และการสรAางอุตสาหกรรม 73.8 % 10.5 % 

การยAายออกจากทAองถิ่น 62.7 % 16.5 % 

ความถดถอยของสาธารณูปโภคในทAองถิ่น 58.7 % 6.5 % 

ความปลอดภัยของผูAอาศัย 55.6 % 6.3 % 

การฟIJนฟูชุมชน 46.8 % 2.5 % 

ความลำบากในการใชAบริการสาธารณะ 43.3 % 2.2 % 

ความแตกตCางระหวCางเมืองและชนบท (เชCน การอาศัยในเขต

เมืองมากกวCาในชนบท) 

37.6 % 2.2 % 

นโยบายเกี่ยวกบัการประหยัดพลังงาน  34.9 % 0.5 % 

ปdญหาอื่นๆ 0.5 % 0.5 % 

ไมCตอบคำถาม 1.6 % 9.8 % 

สำรวจในเดือนมีนาคม ค.ศ.2015 3 

  

นอกจากนี้ การลดลงของจำนวนประชากรในท,องถิ่น ยังส@งผลต@อความถดถอยของสังคมและเศรษฐกิจใน

ชนบท เช@น การพบป\ญหาย@านร,านค,าในบริเวณเมืองหลักของท,องถิ่นป¨ดตัวลง บ,านถูกทิ้งร,าง รวมถึงการป̈ด

โรงเรียนหลายแห@งในประเทศญี่ปุ:น ซึงมีโรงเรียนระดับประถม ระดับมัธยมต,นและระดับมัธยมปลายถูกป¨ดตัวลง

เนื่องจากไม@มีจำนวนนักเรียนเพียงพอที่จะดำเนินการต@อไปได, ระหว@างป{ค.ศ.2002-2015 จำนวนทั้งสิ้น 6,811 โรง 

(มีโรงเรียนท่ีป̈ดตัวลงและยังไม@มีกิจกรรมใดๆ 1,260 โรง) ตามกราฟต@อไปน้ี 

 

 
3 安藤 明之『地域活性化の情報戦略』p.8 
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 ตัวเลขจากกระทรวงศึกษาธิการ  

https://www.gov-online.go.jp/cam/haikou/asset/pdf/data.pdf 

  

 โรงเรียนที่ป¨ดตัวลงเหล@านี้ส@วนใหญ@ถูกใช,กิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถิ่น เช@น ปรับปรุงให,เปIนพิพิธภัณฑXศิลปะ 

โรงแรมในท,องถ่ินขนาดเล็ก ร,านค,า ร,านอาหาร ร,านกาแฟ ห,องสมุด และพ้ืนท่ีสำหรับกิจกรรมในชุมชน เปIนต,น 

 

 
รAานคAาของสถานีริมทาง (จังหวัดชิบะ) 

https://kankou-redesign.jp/pov/575/ 
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รAานกาแฟ (จังหวัดเกียวโต) 

https://www.yaotomi.co.jp/blog/walk/2011/11/-cafe-nikon-1-v1-with-1-nikkor-10mm-f28.html 

 

       
   เปbนอาคารกิจกรรมของหมูCบAาน มีรAานอาหาร รAานสะดวกซื้อ ชั้นสองเปbนหAองพักแบบโรงแรม (จังหวัดโคจิ) 

http://econavi.eic.or.jp/ecorepo/together/265 
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            Co-working space ของเจAาหนAาที่บริษัท Muji (จังหวัดชิบะ) 

   https://sotobo.keizai.biz/headline/115/ 

 

 

3.2 กระบวนการพัฒนาไปสู2 “การฟtuนฟูท*องถ่ิน”  

 3.2.1. ความหมายของคำว2า “การฟtuนฟูท*องถ่ิน” 

คำว@า “การฟ'(นฟูท,องถ่ิน” （地域活性化）มีการเร่ิมใช,อย@างแพร@หลายต้ังแต@ค.ศ.1990 เปIนต,นมาโดยเร่ิม

ใช,ตามท่ีปรากฏในกฎหมาย “การฟ'(นฟูท,องถ่ินในฟ'(นท่ีประชากรเบาบางฉบับพิเศษ” （過疎地域活性化特別措

置法） แต@เดิมมีการใช,คำท่ีมีความหมายคล,ายกันคือคำว@า “การส@งเสริมท,องถ่ิน” （地域振興） ซ่ึงมีการใช,มา

ต้ังแต@ค.ศ.1961 หลังจากมีการประกาศกฎหมาย“การส@งเสริมท,องถ่ินในเขตเหมืองแร@ฉบับช่ัวคราว” （産炭地域

振興臨時措置法） และจึงมีการใช,กันอย@างแพร@หลาย  

คำว@า “การฟ'(นฟูท,องถ่ิน” มีการความหมาย 2 อย@าง4 คือ 

 

1.การฟtuนฟูท*องถ่ินแบบเดิม - การฟ'(นฟูเศรษฐกิจของท,องถ่ินด,วยการเพ่ิมรายได,และการจ,างงานให,กับคน

ในท,องถ่ิน ซ่ึงเปIนจุดมุ@งหมายของนโยบายการฟ'(นฟูท,องถ่ินแบบเดิมท่ีมีการปฏิบัติกันมา มีเน้ือหาหมายถึง

การเพ่ิมรายได,และสร,างงานในชนบทด,วยการสนับสนุนภาคเอกชนให,มีการก@อสร,าง การต้ังบริษัทและการ

สร,างอุตสาหกรรมแบบใหม@ 

2.การฟtuนฟูท*องถิ่นโดยบทบาทของประชาชน - การฟ'(นฟูโดยกิจกรรมหรือธุรกิจท,องถิ่นโดยประชาชนใน

ท,องถ่ินด,วยการสร,างอุตสาหกรรมท,องถ่ิน หรือ การเชิญชวนให,มาเท่ียวท,องถ่ิน เปIนการเปล่ียนการบริหาร

จัดการเศรษฐกิจของท,องถิ่นโดยจากองคXการปกครองส@วนท,องถิ่นไปยังการบริหารจัดการโดยชุมชนหรือ

 
4 穂高 中西『地域活性化モデル』pp.13-15 
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คนในท,องถิ่น และการพัฒนาอุตสาหกรรมในท,องถิ่นนั้นประชาชนเปIนเสาหลักและเปIนพลังที่สำคัญ ซ่ึง

เปIนรูปแบบการฟ'(นฟูท,องถิ ่นแบบใหม@ในป\จจุบันที่ให,ความสำคัญกับกิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถิ ่นโดย

ประชาชนในท,องถ่ิน และกิจกรรมท่ีเปIนความร@วมมือระหว@างประชาชนในท,องถ่ินกับองคXการปกครองส@วน

ท,องถ่ิน  

 

3.2.2. ประวัติการฟtuนฟูท*องถ่ินของประเทศญ่ีปุTนต้ังแต2หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 

 การฟ'(นฟูท,องถ่ินของประเทศญ่ีปุ:นสามารถแบ@งออกได,เปIน 4 ช@วง5 คือ 

(1) ช@วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง - ทศวรรษท่ี 1950 

(2) ช@วงทศวรรษท่ี 1960 - ทศวรรษท่ี 1970 

(3) ช@วงทศวรรษท่ี 1980 - ช@วงคร่ึงแรกของทศวรรษท่ี 1990 

(4) ต้ังแต@ช@วงคร่ึงหลังของทศวรรษท่ี 1990 เปIนต,นมา  

 

สามารถอธิบายได,ดังต@อไปน้ี คือ  

(1) ช2วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง - ทศวรรษท่ี 1950 

 ช@วงแรกเปIนการฟ'(นฟูประเทศญ่ีปุ:นจากความเสียหายหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง โดยเร่ิมการ

ประกาศกฎหมายการพัฒนาประเทศโดยรวมในป{ค.ศ.1950 ผลจากกฎหมายดังกล@าวส@งผลให,มีการร@าง

แผนพัฒนาในระดับประเทศ จังหวัดและท,องถ่ิน ซ่ึงส@วนใหญ@เปIนโครงการพัฒนาแหล@งทรัพยากรธรรมชาติ 

ทำให,มีการพัฒนาแหล@งน้ำเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ®าและแหล@งน้ำเพ่ือการอุตสาหกรรม และส@งผลต@อการ

ฟ'(นฟูอุตสาหกรรมในประเทศญ่ีปุ:น นอกจากน้ี ยังมีการประกาศเขตอุตสาหกรรมทางฝ\³งแปซิฟ̈ค 4 แห@ง 

ส@งผลให,มีประชากรหล่ังไหลไปสู@เมืองใหญ@และเขตอุตสาหกรรมแปซิฟ̈ค และการเหล่ือมล้ำของเมืองใหญ@

และเมืองต@างๆในท,องถ่ินยังคงขยายตัวอย@างต@อเน่ือง 

(2) ช2วงทศวรรษท่ี 1960 - ทศวรรษท่ี 1970 

 ช@วงท่ีสองเปIนช@วงท่ีการเตรียมเขตอุตสาหกรรมแปซิฟ̈คยังคงดำเนินต@อไป แต@ยังมีการกระจุกตัว

ของอุตสาหกรรมและประชากรในเขตเมืองใหญ@โดยเฉพาะกรุงโตเกียวและจังหวัดโอซาก,า ความเหล่ือมล้ำ

ระหว@างเมืองใหญ@และท,องถ่ินขยายตัวมากข้ึน รัฐบาลจึงเปล่ียนนโยบายการส@งเสริมท,องถ่ินด,วยการ

ส@งเสริมการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ ในป{ค.ศ.1962 มีการประกาศแผนพัฒนาประเทศโดยรวม

เพ่ือให,เกิดความสมดุลระหว@างท,องถ่ิน  

ในป{ค.ศ.1962 ประกาศกฎหมายส@งเสริมการสร,างเมืองอุตสาหกรรมใหม@ และมีการกำหนดพ้ืนท่ี 

13 แห@งเปIนเขตอุตสาหกรรมใหม@ นอกจากแผนพัฒนาประเทศโดยรวมแล,ว ยังมีแผนพัฒนาพิเศษเฉพาะ

 
5 穂高 中西『地域活性化モデル』pp.18-26 
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เขตอีก 6 แห@งคือ จังหวัดฮอกไกโด ภูมิภาคโทะโฮะกุ ภูมิภาคโฮะกุริกุ ภูมิภาคชูโงะกุ ภูมิภาคชิโกะกุและ

ภูมิภาคคิวชู และยังได,ประกาศกฎหมายพิเศษเพ่ือส@งเสริมท,องถ่ินห@างไกล เช@น กฎหมายการพัฒนาเกาะ

ห@างไกลและกฎหมายพิเศษสำหรับเขตประสบภัยหิมะ เปIนต,น  

ผลจากการประกาศแผนพัฒนาประเทศโดยรวมส@งผลให,เศรษฐกิจมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 10% 

และป\ญหาประชากรหนาแน@นและประชากรเบาบางก็มีความรุนแรงมากข้ึน ในป{ค.ศ.1969 มีการประกาศ

แผนพัฒนาประเทศโดยรวมฉบับใหม@ เพ่ือสร,างเครือข@ายเช่ือมโยงท่ัวประเทศและยังมีแผนพัฒนาโครงการ

ขนาดใหญ@หลายโครงการ ค.ศ.1977 รัฐบาลประกาศแผนพัฒนาประเทศโดยรวมฉบับท่ี 3 เพ่ือส@งเสริมการ

มีชีวิตท่ีดีของประชาชน เช@น การมีเวลาว@าง การสร,างส่ิงแวดล,อมท่ีดีเพ่ืออยู@อาศัย ค.ศ.1980 มีการประกาศ

กฎหมายพิเศษเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีประชากรเบาบาง ค.ศ.1990 มีการประกาศกฎหมายฟ'(นฟูท,องถ่ินของพ้ืนท่ี

ประชากรเบาบาง และในป{ค.ศ.2000มีการประกาศกฎหมายพิเศษเพ่ือส@งเสริมการพ่ึงพาตนเองของพ้ืนท่ี

ประชากรเบาบาง  

(3) ช2วงทศวรรษท่ี 1980 - ช2วงคร่ึงแรกของทศวรรษท่ี 1990 

 ในช@วงทศวรรษท่ี 1980 เกิดป\ญหาการหล่ังไหลเข,ามาอาศัยในเขตกรุงโตเกียวและปริมณฑลและ

ป\ญหาการเปล่ียนแปลงโครงสร,างอุตสาหกรรมเกิดข้ึนอย@างรวดเร็ว ในป{ค.ศ.1987 รัฐบาลญ่ีปุ:นประกาศ

แผนพัฒนาประเทศโดยรวมฉบับท่ี 4 มีจุดมุ@งหมายเพ่ือส@งเสริมการกระจายตัวของสำนักงานและธุรกิจ

ต@างๆไปท่ัวประเทศญ่ีปุ:นแต@ยังไม@สามารถแก,ป\ญหาความเหล่ือมล้ำระหว@างท,องถ่ินได, 

(4) ต้ังแต2ช2วงคร่ึงหลังของทศวรรษท่ี 1990 เป9นต*นมา  

 ช@วงท่ี 4 เปIนช@วงเปล่ียนแปลงสำหรับนโยบายการฟ'(นฟูท,องถ่ิน คือ การเปล่ียนจากการเชิญชวน

แหล@งทุนจากภายนอกเพ่ือการพัฒนาท,องถ่ินมาเปIนนโยบายการพัฒนาทรัพยากรจากภายในท,องถ่ิน ซ่ึง

เปIนผลจากการรายงานข,อสรุปของคณะกรรมการพิเศษเพ่ือพัฒนาท,องถ่ินในป{ค.ศ.2000 คำว@า ทรัพยากร

ท,องถ่ินหมายถึง ผลิตผลทางการเกษตร การประมงและป:าไม,ของท,องถ่ิน เทคโนโลยีของธุรกิจในท,องถ่ิน

ท่ีมาจากภูมิป\ญญาท,องถ่ินของช@างฝ{มือในท,องถ่ิน ทรัพยากรเพ่ือการท@องเท่ียว เช@น แหล@งธรรมชาติและ

สมบัติทางวัฒนธรรม เปIนต,น  

 ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญอีกอย@างหน่ึงคือ การเปล่ียนผู,ดำเนินการฟ'(นฟูท,องถ่ิน โดยการเปล่ียน

บทบาทของรัฐบาลกลางซ่ึงเปIนหลักในการวางนโยบาย ไปสู@การกระบวนการฟ'(นฟูท,องถ่ินโดยมีผู,นำท่ีมา

จากท,องถ่ิน ได,แก@ องคXการปกครองส@วนท,องถ่ิน ประชาชนในท,องถ่ิน กลุ@มต@างๆในท,องถ่ิน และกลุ@ม NPO 

เปIนต,น 

 ในป{ค.ศ.1998 มีการประกาศแผนพัฒนาประเทศฉบับท่ี 5 คือ แผนพัฒนา Grand Design ของ

ศตวรรษท่ี21 ซ่ึงเปIนการส@งเสริมการสร,างท,องถ่ินโดยความร@วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน

ในท,องถ่ิน ซ่ึงส@งผลให,เกิดกระแสการฟ'(นฟูท,องถ่ินจากการสร,างท,องถ่ินโดยการใช,ทรัพยากรในท,องถ่ิน 
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กฎหมายท่ีส@งเสริมบทบาทขององคXการปกครองส@วนท,องถ่ิน คือ กฎหมายการปฏิรูปโครงสร,างเขตพิเศษ

ของท,องถ่ินในป{ค.ศ.2002 เปIนกฎหมายท่ีเอ้ือให,องคXการปกครองส@วนท,องถ่ินสามารถประกาศเทศบัญญัติ

หรือกฎระเบียบเฉพาะของท,องถ่ินเพ่ือส@งเสริมการฟ'(นฟูท,องถ่ิน เช@น การผ@อนปรนกฎหมายภาษีสุรา

สำหรับร,านอาหารในพ้ืนท่ีฟ'(นฟูท,องถ่ินโดยการใช,เหล,าท,องถ่ินในจังหวัดโคจิ เปIนต,น  

  

สรุปการเปล่ียนแปลงของการฟtuนฟูท*องถ่ินในประเทศญ่ีปุTน 

ชCวงเวลา การผลิต กระบวนการ หนCวยงานเจAาภาพ ทิศทางการพัฒนา คำสำคัญ 

หลังสงครามโลก

ครั้งที่สอง - 

ทศวรรษที่ 1950 

อุตสาหกรรม มุCงเนAนภาคเอกชน 

 

รัฐบาลกลาง รวมศูนย7 เขตอุตสาหกรรม

แปซิฟ�ค 

ทศวรรษที่ 1960-

ทศวรรษที่ 1970 

อุตสาหกรรม มุCงเนAนภาคเอกชน รัฐบาลกลาง กระจาย พัฒนาประเทศ

อยCางสมดุลและ

สรAางเมือง

อุตสาหกรรมใหมC 

ทศวรรษที่ 1980- 

ชCวงครึ่งแรกของ

ทศวรรษที ่1990  

อุตสาหกรรมที่

กำลังขยายตัว 

มุCงเนAนภาคเอกชน รัฐบาลกลาง กระจาย พัฒนาประเทศ

อยCางสมดุลและ

สรAาง 

Technopolis 

ชCวงครึ่งหลัง

ทศวรรษที่ 1990 

เปbนตAนมา 

ทรัพยากรทAองถิ่น สCงเสริมกิจกรรม

ทAองถิ่น 

รัฐบาลทAองถิ่น กระจาย  สรAางทAองถิ่นโดย

คนในทAองถิ่นเปbน

หลัก 

จากหนังสือ「地域活性化モデル」 

 

3.2.3. “ท*องถ่ินนิยม” ปpจจัยส2งเสริมการฟtuนฟูท*องถ่ิน 

เกิดช@วงท่ีเรียกว@า “ยุคแห@งท,องถ่ิน” (地方の時代) ในประเทศญ่ีปุ:นช@วงทศวรรษท่ี 1980 โดยเร่ิมจากการ

จัดสัมมนาในหัวข,อ “First Local Period Symposium” ท่ีเมืองโยโกฮามา ในหัวข,อ “The Period of Local” ใน

เดือนกรกฎาคม ค.ศ.1978 จัดร@วมกับ “Workshop of Metropolitan Local Autonomy” ซ่ึงก@อต้ังโดยรัฐบาล

ท,องถ่ิน 5 แห@ง คือ กรุงโตเกียว จังหวัดไซตะมะ จังหวัดคานะงะวะ เทศบาลเมืองโยโกฮาม@า และเทศบาลเมืองคาวา

ซากิ ซ่ึงท่ีประชุมมีความเห็นไปในทางเดียวกันว@า “ป\ญหาในสังคมอุตสาหกรรม ป\ญหาเมืองใหญ@ ส่ิงแวดล,อม แหล@ง

พลังงาน อาหารและป\ญหามนุษยX เปIนป\ญหาท่ีซับซ,อนเกินกว@ารัฐบาลท,องถ่ินจะสามารถแก,ไขได,ด,วยตนเอง แต@

หากพิจารณาแล,ว ป\ญหาเหล@าน้ีจะไม@สามารถแก,ไขได,โดยปราศจากความร@วมมือของรัฐบาลท,องถ่ิน ดังน้ัน จึงมี

ความจำเปIนท่ีจะต,องปฏิรูปอำนาจท,องถ่ินโดยรัฐบาลท,องถ่ินเอง”  
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 นับแต@น้ันเปIนต,นมา คำว@า “ยุคแห@งท,องถ่ิน” ซ่ึงหมายถึงส่ิงท่ีตรงข,ามกับการรวมศูนยXอำนาจท่ีรัฐบาลกลาง 

ได,กลายเปIนหัวข,อท่ีถูกใช,ในบรรดาส่ือมวลชนและบุคคลท่ีเก่ียวข,องกับรัฐบาลท,องถ่ิน และถูกใช,ในสโลแกนของการ

เลือกต้ังท,องถ่ินในค.ศ.1979ด,วยเช@นกัน อย@างไรก็ตาม การรณรงคXเพ่ือสนับสนุนยุคแห@งท,องถ่ินไม@ค@อยประสบ

ความสำเร็จมากนัก เน่ืองจากป\จจัยหลายอย@าง เช@น ความเหล่ือมล้ำระหว@างกรุงโตเกียวและท,องถ่ิน และการพุ@งเป®า

ให,กรุงโตเกียวเปIนศูนยXกลางของการเมือง เศรษฐกิจและข,อมูลข@าวสาร ซ่ึงเหล@าน้ีเปIนเหตุผลให,รัฐสภาญ่ีปุ:น

ลงคะแนนเสียงสนับสนุนการส@งเสริมการกระจายอำนาจสู@ท,องถ่ิน ในเดือนมิถุนายนค.ศ.1993 เพ่ือความเท@าเทียม

กันในการพัฒนา และเพ่ือส@งเสริมการกระจายอำนาจจากส@วนกลางสู@ท,องถ่ินน่ันเอง  

 ถึงแม,ยุคแห@งท,องถ่ินจะไม@ถือว@าประสบความสำเร็จมากนัก แต@ก็เปIนจุดเร่ิมต,นของการปรับบทบาทของ

รัฐบาลท,องถ่ินและรัฐบาลกลาง เปIนจุดเร่ิมต,นของการกระจายอำนาจสู@ท,องถ่ิน ซ่ึงส@งผลต@อท,องถ่ินของญ่ีปุ:นใน

หลายภาคส@วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท่ีจะทำงานร@วมกันในการพัฒนาท,องถ่ินจนถึงป\จจุบัน 

เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2014 ที่ประชุมคณะกรรมการการสร,างญี่ปุ:น ได,ประกาศรายชื่อองคXการปกครอง

ส@วนท,องถ่ินท่ีมีความเส่ียงจะถูกยุบไปเน่ืองจากป\ญหาประชากรเบาบาง โดยคาดว@าในป{ค.ศ.2014 องคXการปกครอง

ส@วนท,องถิ่นจะลดลงครึ่งหนึ่ง โดยเหลือเพียง 896 แห@ง (ในระดับเทศบาล เมืองและหมู@บ,านในป\จจุบันมี 1,724 

แห@ง6) และประชากรเพศหญิงในวัยเจริญพันธุXจะลดลง 50% เม่ือเทียบกับป{ค.ศ.2010 รัฐบาลของนายชินโซ อาเบะ 

จึงได,ประกาศนโยบายที่เรียกว@า “การสร,างท,องถิ่น” （地域創生）ซึ่งมีที่มาจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ใน

เดือนมิถุนายน ค.ศ.2013 เปIนกลยุทธX “Japan is Back” เพ่ือส@งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี 

นายชินโซ อาเบะ หรือที่เรียกว@า Abenomics ต@อมาในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2014 ที่ประชุมคณะกรรมการการ

สร,างญี่ปุ:นได,ประกาศรายชื่อองคXการปกครองส@วนท,องถิ่นที่มีความเสี่ยงจะถูกยุบเนื่องจากป\ญหาประชากรเบาบาง 

และในเดือนมิถุนายน ค.ศ.2014 รัฐบาลประกาศนโยบายหลักของป{ค.ศ.2014 และในนโยบายนั้นมีคำว@า “Local 

Abenomics” ซึ่งเปIนการประกาศการให,ความสำคัญแก@ท,องถิ่น ส@งผลให,การพัฒนาท,องถิ่นขยายตัวและได,รับการ

สนับสนุนจากรัฐบาล นโยบาย “การสร,างท,องถ่ิน” จึงเปIนนโยบายสำคัญของรัฐบาล มีจุดมุ@งหมายเพ่ือการกระจาย

ตัวจากกรุงโตเกียว สร,างงาน และการเพิ่มจำนวนผู,อาศัยในชนบท มีการตั้งสำนักงานการสร,างท,องถิ่น สังกัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี เพ่ือส@งเสริมการฟ'(นฟูท,องถ่ิน 

 ในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ.2014 รัฐบาลประกาศตั้ง “สำนักงานเพื่อการสร,างเมือง คนและอาชีพ”（まち

・ひと・しごと創生本部）มีนายกรัฐมนตรีเปIนประธานและรองนายกรัฐมนตรีผู,รับผิดชอบฝ:ายสร,างท,องถ่ิน

เปIนรองประธาน ต@อมาประกาศกฎหมาย “การสร,างเมือง คนและอาชีพ” ในวันท่ี 2 ธันวาคม ค.ศ.2014  

คำว@า “มะจิซุกุริ” ได,เปล่ียนจากบทบาทการเปIนตัวกระตุ,นการทำกิจกรรมเพ่ือการอยู@อาศัยท่ีดีในเขตเมือง 

ไปสู@การพัฒนาท,องถิ่นและมีความชัดเจนขึ้นในป{ค.ศ.2016 ที่รัฐบาลประกาศ “กลยุทธXการสร,างเมือง คน และ

สร,างงานโดยรวมฉบับแก,ไขป{ค.ศ.2016” （まち・ひと・しごと創世総合戦略２０１６改訂版）  เม่ือ

 
6 https://www.e-stat.go.jp/municipalities/number-of-municipalities 
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วันที่ 22 ธันวาคมค.ศ.2016 เพื่อเพิ่มรายได,ของท,องถิ่นให,เท@าเทียมกัน ด,วยการสร,างมูลค@าเพิ่มของท,องถิ่นและ

ความสามารถในการเพิ่มรายได,ของเมืองหลักในท,องถิ่น  และทำให,เกิดกิจกรรมที่เรียกว@า “ท,องถิ่น 100 พื้นที่ของ

ตัวอย@างการสร,างและฟ'(นฟูท,องถิ่นที่สามารถสร,างรายได,”（稼げるまちづくり取組事例集「地域のチャレン

ジ１００」）ของสำนักงานคณะรัฐมนตรี ต@อมาภายหลังสำนักงานเพ่ือการสร,างเมือง คนและอาชีพ ได,เปล่ียน

ช่ือเปIน “สำนักงานสร,างท,องถ่ิน” （地方創生本部）ซ่ึงการให,ความช@วยเหลือท,องถ่ินในด,านต@างๆ คือ 

 1. ความช@วยเหลือด,านข,อมูล - คือ การติดต้ังระบบอินเตอรXเน็ตและระบบไวไฟ 

 2. ความช@วยเหลือด,านกายภาพ - คือ การพัฒนาทางกายภาพเพ่ือนำทรัพยากรมาใช, 

 3. ความช@วยเหลือด,านบุคลากร - คือ การจัดบุคลากรเพ่ือให,คำแนะนำและช@วยเหลือ  

 4. ความช@วยเหลือด,านงบประมาณ - คือ การจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมการพัฒนา 

  

 ในวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ.2014 รัฐบาลได,ประกาศแนวทางสำหรับกลยุทธXการสร,างเมือง คนและอาชีพ

ระดับองคXการปกครองส@วนท,องถิ่นประเภทจังหวัด รวมถึงประเภทเทศบาล เมืองและหมู@บ,าน ให,พิจารณาแผน

ระยะ 5 ป{ โดยคำนึงถึงลักษณะและเงื่อนไขตามความเหมาะสมของแต@ละท,องถ่ิน และยังต,องคำนึงถึงวิสัยทัศนXของ

คนในท,องถ่ินด,วยเช@นกัน7  ส@งผลให,แต@ละท,องถ่ินต้ังแต@ระดับจังหวัดไปจนถึงหมู@บ,านมีการวางแผนและนโยบายเพ่ือ

สร,างกิจกรรมการสร,างเมือง คนและอาชีพตามความเหมาะสมของบริบทของแต@ละท,องถ่ิน  

  

3.3 โมเดลของการฟtuนฟูท*องถ่ินในประเทศญ่ีปุTนท่ีสร*างจากตัวอย2างท่ีประสบความสำเร็จ 

 3.3.1. โมเดลของการฟtuนฟูท*องถ่ินในประเทศญ่ีปุTน 

 คำว@า “มะจิซุกุริ” เปIนคำที่ใช,ในกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต@ทศวรรษที่ 1960 เปIนต,นมา จึงเปIนการยากท่ี

จะสรุปออกมาเปIนโมเดลของกิจกรรมที่สามารถใช,กับทุกกิจกรรมได,อย@างชัดเจน ซึ่งผู,วิจัยพยายามค,นคว,าหา

งานวิจัยที ่เกี ่ยวกับโมเดลของ “มะจิซุกุริ” และสิ ่งที ่น@าจะนำมาเปIนโมเดลของกิจกรรมมะจิซุกุริที ่ประสบ

ความสำเร็จน้ัน เปIนการสรุปโมเดลของโคะนะยะงะ คะซุยุกิ ในหนังสือช่ือ 「地域活性化戦略」หรือ “กลยุทธXใน

การฟ'(นฟูท,องถิ่น” ซึ่งเปIนการสรุปโมเดลของกิจกรรมมะจิซุกุริที่น@าจะนำมาใช,ในงานวิจัยได, เนื่องจากเปIนกิจกรรม

ที่เกี่ยวกับท,องถิ่นและการฟ'(นฟูท,องถิ่นในชนบทของประเทศญี่ปุ:น ซึ่งมาจากการสำรวจพื้นที่ที่ทำกิจกรรมการฟ'(นฟู

ท,องถิ่นและมะจิซุกุริที่ประสบความสำเร็จประมาณ 300 แห@ง หากเทียบกับจำนวนองคXการปกครองส@วนท,องถ่ิน

ของประเทศญี่ปุ:นประมาณ 1,800 แห@งแล,วผู,วิจัยพบว@า น@าจะเปIนสัดส@วนที่สามารถนำมาใช,เปIน “โมเดล” ของ

กิจกรรมฟ'(นฟูท,องถิ่นในแบบมะจิซุกุริ ซึ่งในโมเดลมีส@วนประกอบที่อยู@ในกรอบแนวคิดของผู,วิจัย คือ กรอบแนวคิด

ด,านการใช,ทุนทางสังคมและยังมีแนวคิดที่เกี่ยวกับความร@วมมือระหว@างภาคส@วนต@างๆในสังคม เช@น ภาครัฐ ภาค

ประชาชนและภาคเอกชน  

 
7 高橋 徳行(2017)『ケーススタディ地域活性化の理論と現実』pp.8-9 
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ในหนังสือดังที่ได,กล@าวมาแล,ว โคะนะยะงะ คะซุยุกิ ได,ทำการสำรวจพื้นที่มะจิซุกุริที่ประสบความสำเร็จ 

300 แห@งในประเทศญี่ปุ:นและพบว@า ตัวอย@างพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จนั้นมีลักษณะเด@นเฉพาะท,องถิ่นหลายอย@าง

ที่แตกต@างกันไปตามภูมิภาค ภูมิอากาศ วัฒนธรรมดั้งเดิมและประวัติศาสตรXของท,องถิ่น แต@โคะนะยะงะพบว@ามีจุด

ที่คล,ายกันที่เปIนองคXประกอบสำคัญในกระบวนการที่ส@งผลต@อความสำเร็จด,านมะจิซุริ ซึ่งจากประสบการณXการทำ

กิจกรรมฟ'(นฟูท,องถิ่นในประเทศไทยของผู,วิจัยพบว@ามีความคล,ายคลึงกัน ซึ่งโมเดลของโคะนะยะงะมีองคXประกอบ 

3 ประการ8 คือ  

(1) Company คนในพ้ืนท่ีมีความต้ังใจทำงานสูง (คำสำคัญ - ทุนทางสังคมและความสัมพันธXแบบ win win) 

(2) Competitor มีส่ิงท่ีคู@แข@งและห,างสรรพสินค,าขนาดใหญ@ไม@มี (คำสำคัญ - ทำให,แตกต@าง) 

(3) Customer ทำการตลาดท่ีเหมาะสมกับความต,องการของลูกค,า (คำสำคัญ - การตลาดมุ@งเป®า) 

 

องคXประกอบท้ัง 3 ประการน้ันมีประเด็นต@างๆสามารถอธิบายได,ดังน้ี คือ  

(1) Company คนในพ้ืนท่ีมีความต้ังใจทำงานสูง (หลักสำคัญ คือ ทุนทางสังคม)  

พื้นท่ีที่ทำกิจกรรมมะจิซุกุริได,อย@างประสบความสำเร็จจะต,องมีองคXประกอบที่สำคัญ คือ แกนนำ

หลัก หรือ คนในพื้นที่ที่มีความตั้งใจทำงานจริง ซึ่งไม@ได,จำกัดเพียงแต@ความสัมพันธXของชุมชนในแบบเดิม

เท@าน้ัน แต@จะต,องมีลักษณะพิเศษท่ีจะเปIนทุนทางสังคมท่ีสำคัญ คือ  

(1) เปIนเครือข@ายท่ีมีความสัมพันธXในรูปแบบท่ีเช่ือถือไว,ใจซ่ึงกันและกัน  

(2) ยังต,องเปIนความสัมพันธXท่ีเป¨ดรับความคิดเห็นใหม@ๆ รวมถึงยอมรับคนในรูปแบบของแกนนำ

หรือ Key Person ท่ีพบเห็นท่ัวไป เช@น แกนนำที่เปIนคนรุ@นใหม@ แกนนำที่เปIนคนมาจากภายนอก 

หรือ คนท่ีมีความคิดแปลกแยกไปจากคนอ่ืนๆได,เช@นกัน  

 

ความสัมพันธXในแบบเป¨ดเผยและเปIนความสัมพันธXในแบบสมัยใหม@นั ้นไม@จำเปIนต,องมีมี

ความสัมพันธXที่เหนียวแน@น แต@เปIนความสัมพันธXท่ีผิวเผินได, เพียงแต@จะต,องเปIนความสัมพันธXที่ต,องให,แต@

เพียงฝ:ายเดียว แต@เปIนความสัมพันธXที่ต@างฝ:ายต@างให,และตอบแทนซึ่งกันและกัน หรือ ความสัมพันธXใน

แบบ win-win จึงจะเปIนความสัมพันธXท่ีย่ังยืน 

 

 (2) Competitor มีสิ่งที่คู 2แข2งและห*างสรรพสินค*าขนาดใหญ2ไม2มี (ทำในสิ่งที่แตกต@างจากท,องถ่ิน

ใกล,เคียง)  

 
8 小長谷 一之・福山 直寿・五嶋 俊彦・本松 豊太（2018）『地域活性化戦略』 
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คู@แข@งขันสำหรับกิจกรรมมะจิซุกุรินั้นเดิมเปIนคู@แข@งขันระหว@างเมืองและท,องถิ่นรวมถึงหมู@บ,าน

ใกล,เคียง ในป\จจุบันนี้การแข@งขันไม@ได,จำกัดอยู@แค@ระหว@างหมู@บ,านหรือเมืองใกล,เคียงเท@านั้นการแข@งขัน

ระหว@างเขตเทศบาลและระหว@างภูมิภาคก็มีความรุนแรงมากขึ้นเช@นกัน  ทุกท,องถิ่นที่มีกิจกรรมทางด,าน

มะจิซุกุริและการเชิญชวนให,เกิดการท@องเที่ยวในท,องถิ่นมีการแข@งขันที่รุนแรงมากขึ้นในสภาวะที่แต@ละ

ท,องถิ่นต,องแข@งขันกันเพ่ือเพิ่มรายได,ให,กับท,องถิ่นของตนเองซึ่งเปIนผลที่เกิดจากการกระจายอำนาจสู@

ท,องถิ่นและการพึ่งตนเองของท,องถิ่น การแข@งขันของความเหมือนโดยการตัดราคาลงจะส@งผลให,ทั้งสอง

ฝ:ายเกิดความเสียหายและขาดทุน แต@การแข@งขันโดยการสร,างความแตกต@าง (Differentiation) เปIนเรื่อง

ท่ีสำคัญ ซึ่งจะต,องมีการวิเคราะหXเพื่อวาง Positioning ของท,องถิ่นเช@นกัน ตัวอย@างเช@น เมืองยูฟูอิน จัง

หวัดโอะอิตะ ซึ่งตั้งอยู@ใกล,กับแหล@งอาบน้ำแร@เมืองเบ็ปปุ ซึ่งเปIนแหล@งอาบน้ำแร@แบบดั้งเดิมสำหรับ

กลุ@มเป®าหมายสำหรับการท@องเที่ยวเปIนกลุ@มของเพศชายวัยกลางคน ดังนั้น เมืองยูฟูอินจึงมีการวาง 

positioning ของกลุ@มเป®าหมายเปIนเพศหญิงและนักท@องเท่ียวท่ีเดินทางแบบเด่ียว จึงมีการตกแต@งเมืองใน

แบบตะวันตก ส@งผลให,มีนักท@องเท่ียวนิยมมาเท่ียวเปIนจำนวนมาก 

 

(3) Customer ทำการตลาดท่ีเหมาะสมกับความต*องการของลูกค*า (การตลาดท่ีตรงกลุ@มเป®าหมาย)  

ประเด็นการทำการตลาดนี้เปIนประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับกิจกรรมมะจิซุกุริและการสร,าง

ท,องถิ่น ถึงแม,จะมีความสัมพันธXในท,องถิ่นที่ดีและสามารถสร,างกิจกรรมมะจิซุกุริได, และมีจุดขายท่ี

แตกต@างจากท,องถิ่นอื่นในบริเวณรอบข,างหรือในภูมิภาค แต@ไม@มีการทำการตลาดที่ทำให,ลูกค,าสนใจ ซ่ึง

ป\จจุบันนี้มีหลายท,องถิ่นที่มีลักษณะเช@นนี้คือแกนนำและคนในท,องถิ่นมีความสัมพันธXที่ดีรวมทั้งมีจุดขายท่ี

เปIนของเก@าแก@ในท,องถิ่นที่แตกต@างจากที่อื่นแต@ไม@สามารถประสบความสำเร็จได, เนื่องจากขาดการทำ

การตลาดที่เปIนที่เหมาะสมกับกลุ@มลูกค,าก็อาจส@งผลต@อการไม@ประสบความสำเร็จ ซึ่งในการตลาดที่สำคัญ

น้ันคือ Targeting หรือ การคำนึงถึงความชอบของลูกค,ากลุ@มเป®าหมายเปIนส่ิงท่ีสำคัญ 

 

 - ทุนทางสังคมด*านเครือข2าย: ปpจจัยท่ีสำคัญของกิจกรรมมะจิซุกุริ 

นอกจากองคXประกอบท่ีสำคัญของกิจกรรมมะจิซุกุริท้ังสามประการท่ีได,กล@าวไปแล,ว ป\จจัยหน่ึงท่ี

เปIนส@วนสำคัญส@วนหนึ่งขององคXประกอบข,อที่ 1  Company นั้นคือ “ทุนทางสังคมทางด,านเครือข@าย” 

ซึ่งเปIนป\จจัยที่สำคัญและส@งผลต@อความสำเร็จในกิจกรรมมะจิซุกุริที่มีการแข@งขันสูงในป\จจุบัน ซึ่งผู,วิจัยใช,

เปIนป\จจัยหนึ ่งในการพิจารณาร@วมกับองคXประกอบข,างต,นในกระบวนการของท,องถิ ่นที ่ประสบ

ความสำเร็จในกิจกรรมมะจิซุกุริเช@นกัน  

ความหมายของทุนทางสังคมทางด,านเครือข@ายท่ีนิยมใช,ทางในกิจกรรมของมะจิซุกุริแบ@งได,เปIน 3 

ประเภท คือ  
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 (1) ทุนทางสังคมแบบ Bonding หรือ ความสัมพันธXของชุมชนแบบด้ังเดิม  

ทุนทางสังคมแบบดั้งเดิม หรือ Bonding นั้นมีความสำคัญเช@นกัน ซึ่งหากกลุ@มดั้งเดิมมีความ

เข,มแข็งก็จะเปIนฐานที่ดีสำหรับการฟ'(นฟูท,องถิ่น โดยเฉพาะกลุ@มดั้งเดิมในเมืองที่มีความสำคัญทาง

ประวัติศาสตรXซ่ึงจะมีความสำนึกรักบ,านเกิดสูง แต@ก็ยังคงเปIนความสัมพันธXแบบป̈ด 

 (2) ทุนทางสังคมแบบ Bridging หรือ ความสัมพันธXของการเช่ือมโยงของกลุ@มต@างๆในชุมชน 

การวิจัยด,านทุนทางสังคมในป\จจุบันให,ความสำคัญกับทุนทางสังคมแบบ Bridging ซึ่งจะมีกลุ@ม

ต@างๆ เช@น NPO เข,ามามีความร@วมมือในท,องถ่ินและประสบความสำเร็จในหลายกรณี   

 (3) ทุนทางสังคมแบบ Linking หรือ ความสัมพันธXกับภาครัฐและกลุ@มท่ีมีบทบาทหน,าท่ีต@างกัน  

ส@วนความสัมพันธXแบบ Linking นั้นมีจุดเด@นในด,านการสนับสนุนส@งเสริมทางด,านงบประมาณ

จากภาครัฐ มีท้ังแบบภาครัฐเปIนผู,นำและภาคประชาชนเปIนผู,นำ 

  

จากประสบการณXของผู,วิจัยในการทำงานวิจัยเชิงพัฒนาในพื้นท่ีหลายโครงการ เช@น โครงการเที่ยวสุขีส่ี

ชุมชน โครงการพัฒนาพื้นที่ท@องเที่ยวอำเภอเกาะคา โครงการพัฒนาเส,นทางของแหล@งท@องเที่ยวรองของ 8 จังหวัด

ภาคเหนือตอนบน เปIนต,น โครงการเหล@าน้ีเปIนกิจกรรมด,านการฟ'(นฟูท,องถิ ่นด,วยการพัฒนาศักยภาพของ

ทรัพยากรมนุษยXและการใช,ทรัพยากรทางด,านประวัติศาสตรX วัฒนธรรมท,องถิ่นและอื่นๆให,เปIนประโยชนXต@อการ

ท@องเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 ในเขตแปดจังหวัดคือ ภาคเหนือตอนบน 1 ได,แก@ จังหวัดเชียงใหม@ 

จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูนและจังหวัดแม@ฮ@องสอน และภาคเหนือตอนบน 2 ได,แก@ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 

จังหวัดแพร@ และจังหวัดน@าน ซ่ึงก@อนท่ีจะเร่ิมกิจกรรมการพัฒนาท,องถ่ินน้ัน ผู,วิจัยและทีมงานจะเร่ิมด,วยการสำรวจ

พื้นที ่ที ่มีความพร,อมในการพัฒนาต@อยอด โดยพิจารณาจากทุนทางสังคมของท,องถิ ่นที ่เปIนรูปธรรม ได,แก@ 

ทรัพยากรทางประวัติศาสตรX ทางวัฒนธรรม ส่ิงแวดล,อมและธรรมชาติ รวมไปถึงวัฒนธรรมอาหารท,องถ่ิน หลังจาก

นั้นจึงเริ่มสำรวจทุนทางสังคมที่เปIนเครือข@าย นอกจากนี้ ยังได,พิจารณาทุนทางสังคมของท,องถิ่นที่เปIนนามธรรม 

คือ ทุนทางสังคมด,านเครือข@ายของคนในชุมชนซ่ึงเปIนส@วนท่ีสำคัญมากเช@นกัน  

อย@างไรก็ตาม งานวิจัยและพัฒนาท่ีได,ทำไปแล,วน้ัน ทางทีมงานและผู,วิจัยยังไม@ได,ตระหนักถึงทุนทางสังคม

ทั้ง 3 ประเภทตามที่ได,กล@าวไปข,างต,น แต@จะพิจารณาถึงแกนนำของท,องถิ่นเปIนหลัก ซึ่งไม@ได,เน,นว@าจะต,องเปIน

ผู,นำของทางราชการ เช@น กำนันหรือผู,ใหญ@บ,าน และพบว@า หากผู,นำในท,องถิ่นโดยเฉพาะกำนันหรือผู,ใหญ@บ,านมี

ความเข,มแข็งและมีความสัมพันธXที ่ดีกับประชาชนและมีการปกครองที่เปIนธรรมาภิบาลแล,ว จะส@งผลให,มี

ความสัมพันธXหรือมีเครือข@ายทางสังคมท่ีดีของท,องถ่ินกับภายนอกท,องถ่ินและภาครัฐเช@นกัน  

ดังนั้น ผู,วิจัยจึงได,ยึดแนวทางโมเดลของการฟ'(นฟูท,องถิ่นในประเทศญี่ปุ:นของ  โคะนะยะงะ คะซุยุกิ  

ตามที่ได,อ,างอิงจากหนังสือ “กลยุทธXในการฟ'(นฟูท,องถิ่น” 『地域活性化戦略』ดังจะได,เปรียบเทียบในท,องถ่ิน

ต@างๆท่ีได,สำรวจท้ังในประเทศญ่ีปุ:นและประเทศไทยต@อไป  
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3.3.2. กรณีตัวอย2างของการใช* “มะจิซุกุริ” ในการฟtuนฟูท*องถ่ิน 

“การฟ'(นฟูท,องถิ่น” เปIนสิ่งสำคัญสำหรับตลาดการบริโภคภายในประเทศญี่ปุ:นในยุคที่จำนวนประชากร

ลดลงอย@างต@อเน่ือง ซ่ึงการฟ'(นฟูท,องถ่ินมีกิจกรรมทางการตลาดท่ีสำคัญคือ การพัฒนาสินค,าท่ีเปIนสินค,าเฉพาะของ

ท,องถิ่นซึ่งผลิตมาจากวัตถุดิบในท,องถิ่น ส@งผลให,ผู,บริโภคที่มีความสนใจในผลิตภัณฑXท,องถิ่นส@วนหนึ่งเดินทางไปยัง

ท,องถิ่นเพิ่มมากขึ้น มีการท@องเที่ยวในท,องถิ่นมากขึ้นและยังส@งผลต@อการบริโภคงานบริการต@างๆ เช@น โรงแรมและ

ร,านอาหาร และยังส@งผลท่ีดีต@อท,องถ่ิน เช@น คนในท,องถ่ินให,กลับมาสนใจท,องถ่ินของตนเองมากข้ึน เปIนต,น  

- ทรัพยากรท*องถ่ิน หมายถึง 

ในกระบวนการฟ'(นฟูท,องถ่ินของประเทศญ่ีปุ:นทำให,มีการสืบค,นและให,ความสำคัญกับทรัพยากรในท,องถ่ิน 

ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท@านได,อธิบายเก่ียวกับทรัพยากรท,องถ่ินและการใช,ทรัพยากร เช@น  

ซาซะกิ คาซุนะริ (2011) ได,จำแนกทรัพยากรท,องถิ่นเหล@านั้น ได,แก@9 ทรัพยากรที่ท,องถิ่นมีอยู@ เช@น 

ธรรมชาติ อุตสาหกรรม ประวัติศาสตรXและวัฒนธรรม สามารถใช,เปIนทรัพยากรในการฟ'(นฟูท,องถิ่นได,โดยแบ@งออก

ได,เปIน 3 กลุ@มใหญ@ คือ 

(1) สินค,าเฉพาะท,องถ่ิน 

(2) การท@องเท่ียว 

(3) วัฒนธรรมและส่ิงแวดล,อม 

เซะกิ มิตสึฮิโระ (2012) ให,ความเห็นเก่ียวกับทรัพยากรท,องถ่ินว@ามีความหลากหลาย10 เช@น  

(1) ทรัพยากรทางธรรมชาติ เช@น เหมืองแร@ บ@อน้ำแร@ ทะเลและทิวทัศนXจากเทือกเขา 

(2) ทรัพยากรทางประวัติศาสตรX เช@น ซากโบราณสถาน อาคารและกลุ@มบ,านเรือนแบบเก@า  

(3) ทรัพยากรทางอุตสาหกรรม เช@น อุตสาหกรรมเกษตร ป:าไม, ประมงและปศุสัตวX รวมถึงประวัติศาสตรX

ของการผลิตส่ิงของในท,องถ่ิน 

(4) ทรัพยากรในการใช,ชีวิต เช@น อาหารท,องถ่ินและวิถีชีวิตของคนในท,องถ่ิน 

ทะมุระ มาซะโนะริ (2012) ได,ให,ความคิดเห็นในการแบ@งทรัพยากรท,องถิ่นตามความสนใจของผู,บริโภค11 

โดยแบ@งออกเปIน 4 ข,อกว,างๆ คือ 

(1) ประวัติศาสตรX ได,แก@ สถานที่ทางประวัติศาสตรXที่มีชื่อเสียง โบราณสถาน เรื่องราวทางประวัติศาสตรX 

วัฒนธรรม กลุ@มบ,านเรือนเก@าแก@ หัตถกรรมและอุตสาหกรรม 

 
9 佐々木 一成（2011）『地域ブランドと魅力あるまちづくり』学芸出版社。 
10 関 満博（2012）『地域を豊かにする働き方』筑摩書房。 
11 田村 正紀（2012）『観光地のアメニティ』白桃書房。 
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(2) Green ได,แก@ ธรรมชาติ ภูมิอากาศและภูมิประเทศ ผลผลิตทางการเกษตร ประมงและปศุสัตวX บ@อ

น้ำแร@ และสินค,าของฝาก  

(3) Urban ได,แก@ อาคารสถานท่ีต@างๆ เช@น พิพิธภัณฑX โรงแรม สถานบันเทิงและอาคารร,านค,า 

(4) วัฒนธรรมท,องถ่ิน ได,แก@ งานเทศกาลต@างๆ งานอีเว́นทX ศิลปะท,องถ่ิน และอาหารท,องถ่ิน  

 

-    ตัวอย2างของการฟtuนฟูท*องถ่ิน 

สถานการณXการฟ'(นฟูท,องถิ่นในป\จจุบันนั้น ทำให,มีการให,ความสนใจแก@ท,องถิ่น การพัฒนาสินค,า การจัด

เทศกาลและงานอีเว́นทXต@างๆ มีคนเปIนจำนวนมากที่ให,ความสนใจในการท@องเที่ยวในท,องถิ่นและบริโภคสินค,าของ

ท,องถิ่นมากขึ้น กิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถิ่นมีหลากหลายแนวทางและมีการใช,ทรัพยากรท,องถิ่นต@างๆ เช@น การจัด

งานศิลปะ การจัดการแข@งขันกีฬา การใช,อาหารท,องถิ่นและอาหารระดับ B Class Gourmet การใช,สุราท,องถ่ิน 

การพัฒนาย@านร,านค,าเดิมในแบบ Theme park การใช,ผลิตภัณฑXท,องถิ่น การใช,ประวัติศาสตรXท,องถิ่น และการใช,

มาสคอตประจำเมือง หรือ Yurukyara 12 เปIนต,น  

ผู,วิจัยขอยกตัวอย@างบางส@วนของกิจกรรมฟ'(นฟูท,องถ่ิน ดังน้ี คือ 

 (1) การพัฒนาย2านร*านค*าเดิมในแบบ Theme park 

การพัฒนาย@านร,านค,าเดิมในแบบ Theme park สามารถพบเห็นทั่วไปในย@านร,านค,าเดิมของเมืองหลักใน

ชนบท ซ่ึงแต@เดิมเปIนย@านการค,า ท่ีอยู@อาศัย แหล@งทำมาหากินและเปIนศูนยXรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมเช@นเทศกาล

ท,องถิ่นต@างๆ ป\จจุบันท,องถิ่นหลายแห@งซบเซาจากป\ญหาการสร,างห,างสรรพสินค,าขนาดใหญ@และซุปเปอรXมารXเก็ต

ขนาดใหญ@ในบริเวณชานเมือง ประกอบกับคนรุ@นใหม@นิยมออกไปทำงานในเมืองใหญ@ 

ย@านร,านค,าเดิมหลายแห@งมีการพัฒนาเพื่อฟ'(นฟูท,องถิ่น เช@น การเชิญชวนให,คนภายนอกเข,ามาเที่ยวใน

ย@านการค,าซึ ่งยังมีบรรยากาศอาคารแบบเดิม  หรือบรรยากาศสมัยโชวะ (Showa Retro Street) เนื ่องจาก

บ,านเรือนยังคงเปIนแบบเก@า บางแห@งมีการทำพิพิธภัณฑXท,องถิ่น ส@วนใหญ@แกนนำในการพัฒนาเปIนคนที่อาศัยใน

ย@านร,านค,าเดิมซ่ึงเปIนกลุ@มคนรุ@นใหม@ท่ีต,องการฟ'(นฟูท,องถ่ินเพ่ือความอยู@รอด  

ตัวอย@างของการทำให,ย@านร,านค,าเดิมเปIนแบบ Theme park ได,แก@ 

- ย@าน Yanaka กรุงโตเกียว เปIนย@านที่ยังคงมีบรรยากาศแบบเดิมหลงเหลืออยู@ถึงแม,ร,านค,าบางแห@งจะถูก

ป̈ดไปเนื่องจากผู,ประกอบการเปIนผู,สูงอายุและไม@มีผู,สืบทอด หลายแห@งให,ผู,ประกอบการภายนอกเช@าเพื่อประกอบ

ธุรกิจ ย@าน Yanaka เปIนย@านที่อยู@ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทเอโดะเดิมหรือพระราชวังอิมพีเรียลใน

ป\จจุบัน ซึ่งถือว@าเปIนทิศที่สิ่งชั่วร,ายจะเข,ามาสู@เมือง ทำให,ย@านนี้มีวัดเปIนจำนวนมากและยังเปIนที่ตั้งของสุสาน

เก@าแก@ขนาดใหญ@ของกรุงโตเกียว แหล@งที่คนนิยมมาเยือนคือ ย@าน Yanakaginza ซึ่งเปIนย@านร,านค,าเดิมของคนใน

 
12 宮副 謙司(2015)『地域活性化マーケテイングー地域価値を創る・高める方法論』pp.1-4 
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ชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบเดิมหลงเหลืออยู@ และมีการตกแต@งบรรยากาศบางส@วนขึ้นใหม@ เช@น การใช,ตุ´กตาแมวประดับ

ตามร,านค,า รวมท้ังยังมีร,านอาหารท,องถ่ินท่ีมีช่ือเสียง 

 

 
แผนที่การเดินชมยCาน Yanaka 

https://www.yanakaginza.com/谷中マップ/ 

 
https://www.travalearth.com/post-31615271/ 
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- Kinbue Shoyu Park เมืองคาวะชิมะมะจิ จังหวัดไซตะมะ เปIนโรงงานโชยุโบราณแบบดั้งเดิม ดำเนิน

กิจการตั้งแต@สมัยเอโดะประมาณ 230 ป{ท่ีมาแล,ว ผู,สืบทอดกิจการในป\จจุบันต,องการจะร@วมกิจกรรมฟ'(นฟูท,องถ่ิน

ของเมือง จึงเริ่มกิจกรรม Shoyu Park เป¨ดให,คนเยี่ยมชมโรงงานและดูการผลิตในแบบดั้งเดิม รวมถึงมีกิจกรรม

ต@างๆ เช@น การให,ทดลองทำโชยุ ภัตตาคารอาหารท,องถ่ินรับประทานกับโชยุของโรงงาน และร,านจำหน@ายโชยุ เปIน

ต,น Kinbune Shoyu Park เพิ่งเป¨ดให,บริการในป{ค.ศ.2019 และเปIนตัวอย@างหนึ่งของการฟ'(นฟูท,องถิ่นด,วยการ

พัฒนาให,เปIน Theme park  

 

 
บริเวณหนAารAาน  

https://kinbue-park.jp 

 
ภายในโรงงาน ซึ่งเป�ดใหAดูโดยจำกัดบริเวณ 

                        https://kinbue.jp/soy_sauce_making 
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ตัวอยCางเมนูอาหารดั้งเดิม แบบสมัยเอโดะ 

                        https://kinbue-park.jp 

 

 
รAานจำหนCายโชยุประเภทตCางๆของโรงงาน 

https://kinbue-park.jp 

 
เป�ดใหAทดลองทำโชยุ  

https://kinbue-park.jp 
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 จำลองถังกวนโชยุใหAเปbนที่เลCนและจุดถCายรูป 

https://kinbue-park.jp 

 

- เมืองโชวะ บุงโกะตะกะดะ จังหวัดโออิตะ เปIนย@านการค,าที่อยู@ใจกลางเมืองบุงโกะตะกะดะ เริ่มมีมา

ตั้งแต@สมัยเอโดะและมีความเจริญทางเศรษฐกิจมาจนถึงประมาณทศวรรษที่ 1960 ของสมัยโชวะ ในสมัยเอโดะมี

ความรุ@งเรืองจากการเปIนเมืองขนส@งสินค,าทางทะเลแต@เริ่มซบเซาในสมัยโชวะ ในป{ค.ศ.2001 คนรุ@นใหม@ผู,สืบทอด

การค,าจากครอบครัว 7 ร,านเริ่มรวมตัวกันเพื่อทำให,ย@านการค,ากลับมามีชีวิตชีวาเหมือนสมัยโชวะ และตั้งช่ือ

กิจกรรมว@า “เมืองของสมัยโชวะ” ใช,ชื่อ “โชวะ” เพื่อทำเปIน Theme park จัดแสดงพิพิธภัณฑXร,านขนมสมัยโชวะ

และของเล@นของสมัยโชวะมีของจัดแสดงประมาณ 60,000 ชิ้น มีบรรยากาศแบบสมัยโชวะ และมีการจัดเส,นทาง

การเดินรถเมลXแบบสมัยโชวะ ป\จจุบันมีร,านเข,าร@วมกิจกรรม 44 ร,าน และมีผู,มาเยือนป{ละประมาณ 400,000 คน  
 

 
รถเมล7สมัยโชวะ ยังคงวิ่งรับ-สCงนักทCองเที่ยวและคนในพื้นที ่

https://www.showanomachi.com/special/syowa.html 
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เครื่องไฟฟ�าแบบสมัยโชวะ มีโชว7หนAารAานเครื่องไฟฟ�าเพื่อสรAางบรรยากาศของสมัยโชวะ 

           https://www.travel.co.jp/guide/article/14627/ 

 
                 พิพิธภัณฑ7รAานขนมแบบสมัยโชวะ 

     https://travel-star.jp/posts/10160 

 

 
  พิพิธภัณฑ7ของเลCนสมัยโชวะ ซึ่งมีของแสดงประมาณ 60,000 ชิ้น 

https://gazoo.com/drive/spot/180530.html 
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(2) การใช*อาหารท*องถ่ินเพ่ือเป9นปpจจัยในการฟtuนฟูท*องถ่ิน 

ประเทศญี่ปุ :นมีอาหารท,องถิ ่นที ่มีความแตกต@างและมีเอกลักษณXในแต@ละท,องถิ ่น ขึ ้นอยู @กับสภาพ

ภูมิอากาศและภูมิประเทศ ที่ส@งผลต@อวัตถุดิบของอาหารและกระบวนการปรุงและภูมิป\ญญาในการถนอมอาหาร

ของคนในท,องถิ่น ป\จจุบันอาหารท,องถ่ินจึงเปIนทรัพยากรท,องถิ่นที่มีความโดดเด@นในหลายๆจังหวัด อาหารท,องถ่ิน

หลายอย@างกลายเปIนสินค,าแบรนดXของท,องถิ่นนั้นๆ เช@น ปูในฤดูหนาวของเมืองคานาซาว@า จังหวัดอิชิคาวะ เมือง

ซัปโปโร@ จังหวัดฮอกไกโดและเมืองคิโนะซากิ จังหวัดเฮียวโกะ กุ,งอิเซะและอิเซะอุด,งของจังหวัดมิเอะ ซานุกิอุด,ง

ของจังหวัดคางาว@า โอะโคะโนะมิยะกิและหอยนางรมของจังหวัดฮิโระชิมะ ฮาคะตะราเมงของจังหวัดฟุกุโอะกะ 

เปIนต,น 

การใช,อาหารเพื่อกิจกรรม “มะจิซุกุริ” และส@งผลต@อการฟ'(นฟูท,องถิ่น มีคำสำคัญท่ีใช,เปIนจุดตั้งต,นเพื่อนำ

อาหารมาใช,เพ่ือกิจกรรมมะจิซุกุริ คือ  

(1) เปIนอาหารของท,องถ่ิน 

(2) เปIนสินค,าเฉพาะถ่ิน 

(3) เปIนการส@งเสริมอุตสาหกรรมท,องถ่ิน 

(4) การผลิตในท,องถ่ินบริโภคในท,องถ่ิน 

(5) การทำให,เปIนแบรนดXท,องถ่ิน 

ซ่ึงอาหารท่ีนำมาใช,เพ่ือกิจกรรมมะจิซุกุริสามารถแบ@งออกเปIนประเภทต@างๆ ได,ดังน้ี 

การใช* “อาหาร” เป9นปpจจัยในการทำกิจกรรม “มะจิซุกุริ” ประเภทต2างๆ 13 

แบCงกลุCม

แบบกวAาง 

ประเภท ลักษณะพิเศษ ตัวอยCาง 

อุตสาหกรรม

อาหาร 

อุตสาหกรรมการเกษตรและ

ประมง 

การทำ ให A ผล ิ ตผลทางการ

เกษตรและประมงกลายเปbน

ส ินค Aาเฉพาะท Aองถ ิ ่น ม ีการ

แขCงขันทำการตลาดและทำใหA

เปbนแบรนด7ของทAองถิ ่น และ

สCวนใหญCมีการจดทะเบียนใน

กลุCมการคAาทAองถิ่น 

ยูบะริเมลCอน (เมืองยูบะริ จ.ฮอกไกโด)  

ปลาทูนCาโอมะ (เมืองโอมะ จ.อะโอะโมะริ) 

เนื้อวัวมัตสึซะกะ (เมืองมัตสึซะกะ จ.มิเอะ) 

ปลาเซะกิซะบะ ( จ.โออิตะ) 

มะมCวงมิยะซากิ (จ.มิยะซากิ) 

เปbนตAน 

สินคAาแปรรูปแบบดั้งเดิม เปbนอุตสาหกรรมทAองถิ ่นที ่มี

การพ ัฒนาต Cอ เน ื ่ องมาเปbน

เวลานาน มีจ ุดม ุ Cงหมายเพื่อ

มิโซะเซนได (เมืองเซนได จ.มิยาง ิ

บ�วยคิชู (จ.วาคะยะมะ) 

เหลAานาดะ (เมืองโกเบ จ.เฮียวโกะ) 

 
13 安田 亘宏（2011）『食旅と観光まちづくり』学芸出版社。 
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ขยายตลาดด Aวยการนำเอา

ผล ิตผลทางการเกษตรและ

ประมงการทำใหAเปbนสินคAาที่

เปbนแบรนด7ของทAองถิ ่น และ

สCวนใหญCมีการจดทะเบียนใน

กลุCมการคAาทAองถิ่น 

ขนมคาซุเทะระ (จ.นางาซากิ) 

เปbนตAน 

สินคAาที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหมC พัฒนาผลิตภัณฑ7แปรรูปที ่มา

จากผลผลิตทางการเกษตรและ

ประมงของทAองถิ ่น ทำใหAเปbน

ผลิตภัณฑ7เฉพาะทAองถิ ่นและ

นำเข Aาส ู Cตลาด เป bนส ินค Aาที่

สามารถสั่งไดAทางเว็บไซต7และ

สCงไดAทั่วประเทศ 

ไวน7โทะคะจิ (เมืองอิเคะดะ จ.ฮอกไกโด) 

ชีสโคะอิวะอิ (จ.อิวะเตะ) 

โยเกิร7ตฮิดะ (เมืองฮิดะ จ.ทะคะยะมะ) 

สินคAาแปรรูปจากผลสAมยุซุ(เมืองอุมะจิ จ.โคจิ) 

เปbนตAน 

รAานอาหารและเครื่องดื่ม เดิมเปbนรAานที่คนในทAองถิ่นนิยม

รับประทานมาแตCดั้งเดิม มีการ

ประชาสัมพันธ7ใหAคนภายนอก

ทAองถิ่นมารับประทาน 

ราเมงคิตะคะตะ (เมืองคิตะคะตะ จ.ฟุกุชิมะ) 

เกี๊ยวซCาอุซุโนะมิยะ (เมืองอุซุโนะมิยะ จ.โทะชิงะ) 

ยากิโซะบะฟุจิโนะมิยะ (เมืองฟุจิโนะมิยะ จ.ชิซุ

โอะกะ) 

ซูชิโอะตะรุ (เมืองโอะตะรุ จ.ฮอกไกโด) เปbนตAน 

 

อาหารท,องถิ่นเหล@านี้ ทำให,เกิดการกระบวนการ “มะจิซุกุริ” ที่เปIนการสร,างรายได,และเปIนการฟ'(นฟู

ท,องถ่ินในรูปแบบต@างๆ ได,แก@  

1. อาหารท่ีใช,วัตถุดิบระดับสูง เช@น ปูซุไวกะนิ กุ,งอิเซะ เน้ือวัว ปลาบุริ 

2. อาหารท,องถ่ินสำหรับโรงแรมแบบญ่ีปุ:น (เรียวกัง) เช@น ปลาป\กเป®า ปู และอาหารทะเลในท,องถ่ิน 

3. ภัตตาคารระดับสูงและอาหารช้ันดีของท,องถ่ิน เช@น ภัตตาคารท่ีจังหวัดเกียวโต ท่ีเมืองคานะซะวะ เมือง 

โกเบ ย@านกินซ@า  

4. อาหารเฉพาะท,องถ่ิน เช@น อาหารโอกินาว@า  

5. อาหารแบบ B Gourmet เช@น ราเมง ยากิโซะบะ อุด,ง ในแหล@งท่ีมีช่ือเสียงของอาหารน้ันๆ 

6. อาหารท่ีรับประทานในบรรยากาศพิเศษ เช@น อาหารจีนย@านไชน@าทาวนXของโยโกฮาม@า ราเมงท่ี 

พิพิธภัณฑXราเมงของโยโกฮาม@า  

7. การทดลองประสบการณXทำอาหาร เช@น การฝ{กทำเส,นโซะบะ การเก็บผลไม,ในสวน  

8. การจำหน@ายอาหาร เช@น ตลาดปลาสึกิจิ ตลาดปลาฮาโกะดะเตะ หรือแม,แต@สถานีริมทางต@างๆ 
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อาหารท,องถิ่นกลายเปIนอาหารที่มีชื่อเสียงจากรสชาติที่อร@อยมีเอกลักษณXและอาหารหลายอย@างมีราคาไม@

แพง จึงเปIนที่นิยม เรียกอาหารเหล@าน้ีว@า อาหารระดับ B Class （B級グルメ）ซึ่งเปIนที่นิยมในบรรดาคนญี่ปุ:น

และกลายเปIนป\จจัยที่ส@งเสริมให,มีการท@องเที่ยวและช@วยฟ'(นฟูเศรษฐกิจ ป\จจุบันมีการพัฒนาและประชาสัมพันธX

อาหารระดับ “B Class Gourmet” และมีการจัดงาน “B-1 Grand Prix” เพื ่อประชาสัมพันธXท,องถิ ่นด,วย

เมนูอาหารแบบชาวบ,าน มีการจัดงานอีเว´นทXท,องถิ่น เช@น งานอีเว´นทXเกี่ยวกับอาหาร การพัฒนาอาหารระดับ “B 

Class Gourmet” เปIนการแนะนำอาหารท,องถิ่นที่อร@อยและราคาไม@แพง ส@งผลให,มีคนนิยมไปท@องเที่ยวในท,องถ่ิน

เพื่อไปรับประทานอาหารแบบ B Class มากขึ้นเรื่อยๆและส@งผลต@อการฟ'(นฟูท,องถิ่นในหลายพื้นที่ในป\จจุบัน 

กิจกรรมท่ีส@งเสริมให,อาหารระดับ B Class Gourmet เปIนท่ีรู,จักในวงกว,าง คือ การจัดงาน “B-1 Grand Prix” จัด

ขึ้นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธX ค.ศ.2006 จัดขึ้นโดยกลุ@มวิจัยซุป Hachinohe Sembe ที่เมืองฮาชิโนะเฮะ จังหวัด

อาโอะโมะริ เปIนการมีกลุ@มผู,เข,าร@วมแข@งขัน 10 กลุ@ม ตัดสินด,วยการให,แขกที่มาในงานได,รับประทานซุปจากแต@ละ

กลุ@มและมีการโหวตเลือกร,านที่อร@อยที่สุด หลังจากนั้นจึงมีการจัดขึ้นทุกป{ ป{ละ 1 ครั้ง การจัดงานอีเว´นทXนี้ส@งผล

ทางเศรษฐกิจเปIนอย@างมาก14 เช@น การจัดในป{ค.ศ.2009 ที่เมืองโยะโกะเตะ จังหวัดอาคิตะ มีผู ,เข,าร@วมงาน 

220,000 คน ส@งผลให,มีการกระจายรายได,ในท,องถิ ่น15 1,300,000,000 เยน ในป{ค.ศ.2010 จัดที่เมืองอัตสึงิ 

จังหวัดคานางาว@า มีผู,เข,าร@วมงาน 440,000 คน มีการกระจายรายได,ในท,องถิ่น 3,600,000,000 เยน ในป{ค.ศ.

2011 มีการจัดที่เมืองฮิเมะจิ จังหวัดเฮียวโกะ มีผู ,เข,าร@วมงาน 520,000 คน มีการกระจายรายได,ในท,องถ่ิน 

4,100,000,000 เยน จะเห็นได,ว@า การใช,อาหารระดับ B Class Gourmet ในการฟ'(นฟูท,องถิ่นนั้นส@งผลให,เกิด

รายได,เข,าสู@ท,องถิ่นทั้งในช@วงเวลาจัดงาน B-1 Grand Prix และส@งผลให,มีลูกค,าไปใช,บริการที่ร,านที่ได,รับรางวัลหลัง

การจัดงานมากขึ้น แต@มีป\ญหาที่พบเช@นตัวอย@างของอาหารที่เรียกว@า ยากิโซะบะของท,องถิ่นโจชูโอตะ ของจังหวัด

กุมมะ คือ มีร,านยากิโซะบะที่เข,าร@วมกลุ@มอาหารเปIนจำนวนมากในช@วงแรก แต@ภายหลังประสบป\ญหา เช@น 

ยอดขายลดลงและการออกจากกลุ@มหรือเลิกกิจการเน่ืองจากผู,ประกอบการเปIนผู,สูงอายุ  

 

 
14 安田 亘宏（2011）『食旅と観光まちづくり』学芸出版社。 
15 (คาํนวณโดยแต่ละทอ้งถิ5น เช่น ยอดการใชจ่้ายที5ร้านอาหาร ร้านคา้ โรงแรมและการเดินทาง) 
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             โปสเตอร7โฆษณาอาหารทAองถิ่น “ซานุกิอุดAง” จังหวัดคางาวCา 

https://www.my-kagawa.jp 

 

 
โปสเตอร7โฆษณาอาหารทAองถิ่น “กุAงอิเซะ” จังหวัดมิเอะ 

         https://www.kankou-poster.com/67vote_result/65vote_result/65nyuusho.html 
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โปสเตอร7ประชาสัมพันธ7งาน B-1 Grand Prix ครั้งที่ 4 ในป�ค.ศ.2009 ที่เมืองโยโกะเตะ จังหวัดอะคิตะ 

  http://sendaifu.da-te.jp/e202417.html 

              
   โปสเตอร7ประชาสัมพันธ7งาน B-1 Grand Prix ในป�ค.ศ.2012 ที่เมืองโคฟุ จังหวัดยามานะช ิ

   http://www.b-1kofu.jp/main/wp-content/uploads/2012/08/b1poster.pdf 
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(3) การใช*มาสคอตเป9นปpจจัยเสริมในการฟtuนฟูท*องถ่ิน  

ประเทศญี่ปุ:นมีการใช,ตัวมาสคอตที่เรียกว@า “Yurukyara” หรือ โกะโตจิเคียระ （ご当地キャラ）เพ่ือ

การฟ'(นฟูท,องถิ่นในหลายท,องถิ่น จากตัวเลขในป{ค.ศ.2013 พบว@า มีการใช,มาสคอตมากกว@า 1,000 ตัวในประเทศ

ญ่ีปุ:น โดยใช,ในหลายกรณี เช@น ประชาสัมพันธXในงานอีเว́นทX เพ่ือการค,าและเพ่ือการท@องเท่ียว เปIนต,น ตัวมาสคอต

ที่มีชื่อเสียงคือ คุมะมง ซึ่งเปIนมาสคอตประจำจังหวัดคุมะโมะโตะ การใช,มาสคอตคุมะมงส@งผลต@อยอดขายสินค,า

ตามประกาศของสำนักงานจังหวัดคุมะโมะโตดังนี้ คือ ป{ค.ศ.2011 จำนวน 2,600,000,000 เยน ป{ค.ศ.2012 

จำนวน 29,300,000,000 เยน ในป{ค.ศ.2013  จำนวน 44,945,000,000 เยน 16 

 

 
คุมะมง มาสคอตประจำจังหวัดคุมะโมะโตะ 

https://kumamon-official.jp/ 

คุมะมงเริ่มเกิดขึ้นจากการเปIนตัวมาสคอตเพื่อการประชาสัมพันธXโครงการ Kumamoto Surprise ของ

จังหวัดคุมะโมะโตะในป{ค.ศ.2010 และมีกิจกรรมในช@วงแรกคือ การเดินทางไปราชการที่จังหวัดโอซาก,าและมีการ

ทำเว็บไซตXและสื ่อทาง social media ส@วนตัวของคุมะมง ส@งผลให,คุมะมงได,รับความนิยมในเวลารวดเร็ว 

สำนักงานจังหวัดคุมะโมะโตะ จึงมีการจัดโต´ะทำงานส@วนตัวให,คุมะมงที่สำนักงานจังหวัดเพื่อให,ประชาชนแวะมา

เยี่ยมเยียนได,ตลอดเวลา กิจกรรมฟ'(นฟูท,องถิ่นที่สำคัญของคุมะมงคือ การออกงานต@างๆเพื่อประชาสัมพันธXการ

ท@องเที่ยวของจังหวัดและสินค,าท,องถิ่นท่ีเข,าร@วมกิจกรรม รวมถึงสินค,าอื่นๆในระดับประเทศที่มีการขอให,คุมะมง

เพ่ือเปIนส@วนหน่ึงของแบรนดXของบริษัท 

 

 
16 宮副 謙司(2015)『地域活性化マーケテイングー地域価値を創る・高める方法論』同友館。 
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กิจกรรมประชาสัมพันธ7ในชCวงแรกคือ การเดินทางไปราชการที่จังหวัดโอซากAา  

https://kumamon-official.jp/kiji0034971/index.html 

       
      Kumamon Square คือหAองในสำนักงานจังหวัดคุมะโมะโตะ ซึ่งแฟนคลับสามารถมาพบคุมะมงไดA 

https://kumamon-official.jp/kiji0034971/index.html 

 

    
 คุมะมงในกิจกรรมประชาสัมพันธ7สินคAาที่ใชAตัวมาสคอตคุมะมงในการสCงเสริมการขาย 

http://kumamon.jp/k/blog/archines/2016/08/ 
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เหลAาทAองถิ่นของจังหวัดคาโกะชิมะ ที่ใชAคุมะมงเปbนแบรนด7ของเหลAา 

https://www.amazon.co.jp/高橋酒造-白岳くまモンボトル-米-25度-900ml/dp/B007G52KGY 

 

                   
              สินคAาที่รCวมใชAคุมะมงเปbนตัวสCงเสริมการขาย 

https://www.kagome.co.jp/company/news/2019/2019010704.html 

 

กิจกรรมเพื่อฟ'(นฟูท,องถิ่นเหล@านี้ เปIนกิจกรรมที่มีการสร,างสรรคXเปIนกิจกรรมของท,องถิ่นทั้งระดับจังหวัด 

เมือง เทศบาลและหมู@บ,าน ถึงแม,จะมีท,องถิ ่นที ่ยังไม@ประสบความสำเร็จเท@าที ่ควรแต@ก็มีหลายแห@งประสบ

ความสำเร็จอย@างเห็นได,ชัด จนกลายเปIนกิจกรรมท่ีสำคัญของท,องถ่ินท่ัวประเทศญ่ีปุ:นในป\จจุบัน 

 

 

 

  



 62 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

 จากโมเดลของการฟ'(นฟูท,องถ่ินในประเทศญ่ีปุ:นท่ี โคะนะยะงะ คะซุยุกิ (2018) สรุปจากการสำรวจพ้ืนท่ี

ในประเทศญ่ีปุ:นท่ีมีการทำกิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถ่ินและมะจิซุกุริได,อย@างประสบความสำเร็จประมาณ 300 แห@ง 

โดย โคะนะยะงะ คะซุยุกิ พบว@า ตัวอย@างพ้ืนท่ีท่ีประสบความสำเร็จน้ันมีลักษณะเด@นเฉพาะท,องถ่ินหลายอย@าง แต@

พบว@ามีจุดท่ีคล,ายกันในด,านกิจกรรมมะจิซุริ 3 ประการ 17  ซ่ึงผู,วิจัยได,นำมาเปIนโมเดลท่ีใช,เทียบกับพ้ืนท่ีศึกษาใน

ประเทศญ่ีปุ:นและประเทศไทย คือ  

 

(1) Company คนในพื้นที่มีความตั้งใจทำงานสูง (หลักสำคัญ คือ ทุนทางสังคม) พื้นที่มะจิซุกุริที ่ประสบ

ความสำเร็จจะต,องมีองคXประกอบที่สำคัญ คือ แกนนำหลัก หรือ มีคนในพื้นที่ท่ีมีความตั้งใจทำงานจริง ซึ่งไม@

จำเปIนต,องเปIนความสัมพันธXของชุมชนเดิมที่มีคนในพื้นที่เดิมเปIนหลัก อาจจะเปIนคนรุ@นใหม@หรือคนที่มาจาก

ภายนอกท,องถ่ินก็ได, แต@ต,องเปIนความสัมพันธXในแบบส@งเสริมซ่ึงกันและกัน 

(2) Competitor มีสิ่งที่คู2แข2งและห*างสรรพสินค*าขนาดใหญ2ไม2มี (ทำในสิ่งที่แตกต@างจากท,องถิ่นใกล,เคียง) การ

แข@งขันโดยการสร,างความแตกต@าง (Differentiation) เปIนเรื่องที่สำคัญ ท,องถิ่นที่ประสบความสำเร็จจะมีสิ่งท่ี

แตกต@างจากท,องถ่ินใกล,เคียง ซ่ึงจะต,องมีการวิเคราะหXเพ่ือวาง Positioning ของท,องถ่ินเช@นกัน  

(3) Customer ทำการตลาดที่เหมาะสมกับความต*องการของลูกค*า (การตลาดที่ตรงกลุ@มเป®าหมาย) เปIน

ประเด็นที่สำคัญมากประเด็นหนึ่งสำหรับมะจิซุกุริและการสร,างท,องถิ่น ถึงแม,จะมีความสัมพันธXในท,องถิ่นที่ดีและมี

จุดขายที่แตกต@างแต@หากไม@มีการทำการตลาดที่ทำให,ลูกค,าพึงพอใจ อาจส@งผลต@อการไม@ประสบความสำเร็จได, ซ่ึง

ในการตลาดท่ีสำคัญน้ัน Targeting หรือ การคำนึงถึงความชอบของลูกค,ากลุ@มเป®าหมายเปIนส่ิงท่ีสำคัญ 

นอกจากนี้ จากงานวิจัยและพัฒนาและงานบริการวิชาการชุมชนที่ผ@านมาในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบนซึ่งผู,วิจัยได,รับผิดชอบหลายโครงการนั้น ผู,วิจัยพบว@า นอกจากทุนทางสังคมทางประวัติศาสตรX ธรรมชาติ 

อาหารและทุนทางสังคมอื่นๆที่มีความสำคัญกับกิจกรรมในการพัฒนาและฟ'(นฟูท,องถิ่นแล,ว ทุนทางสังคมในด,าน

เครือข@ายก็มีความสำคัญเปIนอย@างยิ่ง ดังเช@นปรากฏในส@วนของข,อ (1) Company ของโคะนะยะงะ คะซุยุกิ 

เกี่ยวกับทุนทางสังคมด,านเครือข@าย ดังนั้นในการเปรียบเทียบโมเดลของกิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถิ่นทั้งในส@วนของ

ประเทศญี่ปุ:นและประเทศไทยที่ผู,วิจัยเลือกพื้นที่มานั้น จึงเลือกดึงประเด็นสำคัญของทุนทางสังคมด,านเครือข@ายท่ี

นิยมใช,ศึกษาทางด,านมะจิซุกุริ 3 ประเภท เพ่ือประกอบการศึกษาความเข,มแข็งของทุนทางสังคมในท,องถ่ิน คือ  

 
17 小長谷 一之・福山 直寿・五嶋 俊彦・本松 豊太（2018）『地域活性化戦略』 
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(1) ทุนทางสังคมแบบ Bonding หรือ ความสัมพันธXของชุมชนแบบดั้งเดิม เปIนการศึกษาทุนทางสังคม

ทางเครือข@ายซ่ึงเปIนพ้ืนฐานของหน@วยในท,องถ่ิน ซ่ึงส@งผลต@อการทำกิจกรรมต@างๆในชุมชน 

(2) ทุนทางสังคมแบบ Bridging หรือ ความสัมพันธXของการเช่ือมโยงของกลุ@มต@างๆในชุมชน ซ่ึง 

งานวิจัยด,านทุนทางสังคมในป\จจุบันให,ความสำคัญกับทุนทางสังคมแบบนี้ เนื่องจากเปIนความสัมพันธX

แบบเป̈ดท่ีมีการทำกิจกรรมเช่ือมโยงระหว@างกลุ@มต@างๆและส@งผลให,ประสบความสำเร็จในหลายกรณี 

(3) ทุนทางสังคมแบบ Linking หรือ ความสัมพันธXกับภาครัฐและกลุ@มที่มีบทบาทหน,าท่ีต@างกัน เนื่องจาก

ในสภาพสังคมในป\จจุบัน หลายท,องถ่ินในประเทศญ่ีปุ:นประสบป\ญหาประชากรเบาบางและมีการรวบรวม

การปกครองกับองคXกรการปกครองส@วนท,องถิ่นใกล,เคียง รวมถึงการกระจายอำนาจส@วนท,องถิ่นทำให,

องคXการปกครองส@วนท,องถิ่นหลายแห@งต,องทำกิจกรรมเพื่อฟ'(นฟูท,องถิ่นร@วมกับภาคเอกชนและภาค

ประชาชนในท,องถิ่นเปIนการทำกิจกรรมแบบเชื่อมโยงที่เอื้อประโยชนXซึ่งกันและกัน และการสนับสนุนที่ดี

จากภาครัฐส@งผลท่ีดีต@อการฟ'(นฟูท,องถ่ิน 

 

ผลการสำรวจพ้ืนท่ีในประเทศญ่ีปุTน 

ท้ังน้ี ผู,วิจัยได,สำรวจพ้ืนท่ีในประเทศญ่ีปุ:นจำนวน 6 แห@ง และมีผลการศึกษาดังน้ี คือ  

1. แบบท่ีภาครัฐเปIนผู,นำกระบวนการ (เมือง Totori จังหวัดทตโตะริ) 

2. แบบท่ีภาครัฐเปIนผู,นำกระบวนการ (เมือง Sakaiminato จังหวัดทตโตะริ) 

3. แบบท่ีภาคประชาชนเปIนผู,นำกระบวนการ (เมือง Kinosaki จังหวัดเฮียวโกะ) 

4. แบบท่ีภาคเอกชนเปIนผู,นำกระบวนการ (Kurokabe Square จังหวัดชิกะ) 

5. แบบท่ีภาครัฐเปIนผู,นำกระบวนการ (เมือง Hikone จังหวัดชิกะ) 

6. แบบท่ีภาคเอกชนเปIนผู,นำกระบวนการ (เมือง Kitakata จังหวัดฟุคุชิมะ)  

 

1. แบบท่ีภาครัฐเป9นผู*นำกระบวนการ - เขตเทศบาลเมือง Tottori (ทตโตะริ) จังหวัดทตโตะริ 

ข*อมูลพ้ืนฐาน 

เทศบาลเมืองทตโตะริ เปIนเมืองที่มีป\ญหาของจำนวนประชากรที่ลดลงอย@างต@อเนื่อง และโดยภาพรวมท้ัง

จังหวัดน้ัน จังหวัดทตโตะริเปIนจังหวัดท่ีมีประชากรน,อยท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ:นอย@างต@อเน่ืองมาเช@นกัน   

 ในภาพรวมของจังหวัดทตโตะรินั้น เปIนจังหวัดที่มีประชากรน,อยที่สุดในประเทศญี่ปุ:นและมีจำนวนลดลง

เรื่อยๆ ตารางต@อไปนี้จะเปIนการเทียบจำนวนประชากรของจังหวัดทตโตะริและกรุงโตเกียว ตั้งแต@ป{ค.ศ.2003 – 

2019  นอกจากนี้ ยังเปIนจังหวัดที่ประชากรมีรายได,ต่ำเปIนอันดับที่ 40 ของประเทศญี่ปุ:น (ตัวเลขป{ค.ศ.2005) คือ 
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ประชาชนมีรายได,เฉลี่ยคนละ 2,310,000 เยน ส@งผลให,สถานะทางการเงินของจังหวัดลดลงเรื่อยๆ (ปลายป{ค.ศ.

2007 มีเงินคงคลังของจังหวัดเปIนงบประมาณสะสมประมาณ 40,000,000,000 เยน 18 

 

ตารางการเทียบจำนวนประชากรของจังหวัดทตโตะริและกรุงโตเกียว 

ป�  2003 2007 2011 2015 2019 

จำนวนประชากร

ของจังหวัด 

ทตโตะริ 

610,988 คน 603,987 คน 585,475 คน 573,411 คน 555,663 คน 

จำนวนประชากร

ของกรุงโตเกียว 

12,343,255 คน 12,677,921 คน 13,186,562 คน 13,515,271 คน 13,942,856 คน 

ตัวเลขจากเว็บไซต7ของจังหวัดทตโตะริ 

สำหรับเทศบาลเมืองทตโตะรินั้น มีการรวมการปกครองกับ 8 องคXการปกครองส@วนท,องถิ่นในบริเวณ

ใกล,เคียง ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2004 ทำให,มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นจาก 150,487 คนเปIน 202,098 คน 

(เพิ่มขึ้น 1.34 เท@า) และมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก 237.20 ตารางกิโลเมตร เปIน 765.66 ตารางกิโลเมตร (เพิ่มขึ้น 3.2 

เท@า)  แต@อย@างไรก็ตามจำนวนประชากรก็ยังคงลดลงอย@างต@อเนื่อง ในป{ค.ศ.2005 เปIนป{ที่มีจำนวนประชากรสูงสุด

คือ 201,740 คน หลังจากนั้นประชากรลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งในป{ค.ศ.2010 ลดลง 4,291 คนมีจำนวนประชากร

เหลือเพียง 197,449 คน ในป{ค.ศ.2015 ลดลง 3,683 คน มีจำนวนประชากรเหลือเพียง 193,766 คน 

 

กิจกรรมเพ่ือฟtuนฟูท*องถ่ิน 

กิจกรรมเพื่อฟ'(นฟูท,องถิ่นเริ่มขึ้นในป{ค.ศ.2006 เริ่มมาจากการประกาศแผนแม@บทฉบับที่ 8 จากสาเหตุ

ประชากรลดลงเปIนลำดับและในพื้นที่หุบเขากลายเปIนฟ'(นที่ประชากรเบาบาง ขาดผู,สืบทอดอุตสาหกรรมและผู,สืบ

ทอดวัฒนธรรมท,องถิ่น ส@งผลต@อบรรยากาศโดยรวมของท,องถิ่นที่มีความซบเซาลงเรื่อยๆ เทศบาลมีนโยบายที่จะ

เชิญชวนให,ประชาชนจากภายนอกย,ายเข,ามาอาศัยที่เมืองซึ่งเปIนวิสัยทัศนXของนายกเทศมนตรีตั้งแต@ป{ค.ศ.2006 

และเปIนนโยบายที่มีความต@อเนื่องไม@มีการเปลี่ยนแปลงแม,มีการเปลี่ยนแปลงนายกเทศมนตรี คำสำคัญของ

กิจกรรม คือ “Sugoi Tottori Shi”  

ผู,รับผิดชอบในกิจกรรมการเชิญชวนให,ย,ายเข,ามาอาศัยและย,ายกลับมาอาศัยท่ีเมืองน้ัน ได,แก@  

(1) เจ,าหน,าท่ีประจำสำนักงานไม@มีการจ,างหน@วยงานภายนอก หรือ Third sector  

(2) เจ,าหน,าท่ีฝ:ายให,คำปรึกษาเพ่ือเปIนผู,ให,ข,อมูลการย,ายเข,ามาอาศัยของสำนักงาน จ,างโดยเทศบาลเมือง 

(3) บริษัทส@งเสริมการพัฒนาเมืองทตโตะริโดยสำนักงานเทศบาลเปIนผู,ลงทุนดำเนินการต้ังบริษัท เพ่ือทำ 

กิจกรรมการให,คำปรึกษาแก@ประชาชนในเขตเมืองใหญ@และปริมณฑล การให,ข,อมูลเก่ียวกับการย,ายถ่ิน 

 
18 https://www.pref.tottori.lg.jp/243282.htm 
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ฐานและการจัดการบ,าน 1 คืน (คือการให,มาทดลองอยู@อาศัยในเมืองทตโทะริ)  

(4) ภาคเอกชนและภาคประชาชนในท,องถ่ิน จัดสรรบ,านให,ทดลองอยู@อาศัย 

(5) ภาคเอกชนจำนวน 6 บริษัท ประกอบธุรกิจการจัดการบ,านว@างให,อาศัย สำหรับการย,ายถ่ินฐานมา 

อาศัยในเมืองทตโทะริ 

(6) เจ,าหน,าท่ีแบบไม@ประจำเพ่ือทำงานประชาสัมพันธXตามเมืองใหญ@กลุ@มเป®าหมาย เช@น ท่ีสถานี 

รถไฟของโอซาก,าและโตเกียว (จ,างโดยสำนักงานเทศบาล) 

(7) บริษัทเอกชนในการบริหารจัดการกิจกรรมต@างๆ เช@น วันป\กกุเฮ´าสX (one night house) เพื่อให,คน

ภายนอกจังหวัดทดลองมาอาศัย  (ลงทุนต้ังบริษัทโดยเทศบาลเมืองทตโตะริ) 

(8) ภาคเอกชนในท,องถ่ิน โดยมีการขอให,มีนโยบายการจ,างงานในท,องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  

(9) องคXกรชุมชนในท,องถ่ินท่ีเรียกว@า โชไนไก เปIนหน@วยสนับสนุนให,ข,อมูลในละแวกท่ีอยู@อาศัย เช@น  

บ,านท่ีไม@มีผู,อาศัยและร@วมให,การดูแลผู,ท่ีย,ายเข,าอาศัย  

(10) เครือข@ายกับกลุ@ม NPO ภายในเขตเทศบาลเพ่ือร@วมกันทำงานในกิจกรรมต@างๆ 

 

จากการสัมภาษณXเจ,าหน,าที่ผู,รับผิดชอบพบว@า สำนักงานเทศบาลเมืองทตโตะริจัดสรรงบประมาณในแต@

ละป{ เพื่อทำกิจกรรมด,านการตลาด เช@น การจ,างบุคคลภายนอกในการทำเว็บไซตX การจัดสรรค@าโฆษณาแก@

หนังสือพิมพX เปIนต,น กิจกรรมต@างๆน้ี มีการทำการตลาดด,วยวิธีต@างๆและการให,ข,อมูล ดังน้ี คือ  

(1) การทำวีดีทัศนXโดยรับสมัครคนเข,าร@วมกิจกรรมการทดลอง และเผยแพร@ทาง YouTube ให,คนรุ@นหนุ@ม

สาวในเมืองใหญ@ได,เห็นบรรยากาศของการทดลองมาอาศัยท่ีเปIนในช@วงระยะเวลาส้ันๆเพียงสามวัน 

(2) การทำแผ@นพับเพ่ือใช,ในการประชาสัมพันธX  

(3) การจัดโต´ะสำหรับเชิญชวนให,มาอาศัยที่เมือง โดยจัดเดือนละหนึ่งครั้งที่จังหวัดใหญ@เช@น โตเกียวและ 

โอซาก,า และมีผู,ให,คำแนะนำกระบวนการย,ายเข,ามาอาศัย 

(4) มีการออกบูธที่จังหวัดโอซาก,าเพื่อให,คำแนะนำการย,ายมาอาศัยโดยสำนักงานเทศบาลเมืองทตโตะริ 

เดือนละ 1 คร้ัง  

(5) การประชาสัมพันธXผ@านส่ือต@างๆ เช@น หนังสือพิมพXและนิตยสารระดับประเทศ ป{ละ 1- 2 คร้ัง 

(6) การทำเว็บไซตXเพ่ือประชาสัมพันธXและให,ข,อมูล (มีผู,เข,าชมเว็บไซตXจนถึงเดือนตุลาคม ค.ศ.2018  

จำนวน 122,357 คร้ัง)  

 

กิจกรรมเพ่ือฟ'(นฟูท,องถ่ิน ด,วยการส@งเสริมการย,ายเข,ามาต้ังถ่ินฐานในเขตเทศบาลเมืองทตโตะริมีดังน้ี คือ 

(1) ในสำนักงานเทศบาลเมืองทตโตะริ มีการต้ัง “สำนักงานส@งเสริมการย,ายเข,าและการสนับสนุนกลับมา 

อาศัยท่ีเมืองทตโตะริ (U Turn)”    
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(2) มีการแต@งต้ังเจ,าหน,าท่ีเพ่ือรับผิดชอบให,คำปรึกษาโดยเฉพาะ 

(3) มีการจัดต้ังกระบวนการให,คำปรึกษาเพ่ือการย,ายถ่ินฐาน  

(4) มีการสร,างบ,านให,ทดลองอาศัยในเมือง รวมถึงรวบรวมบ,านว@างให,ทดลองมาอาศัยในหลายพื้นที่ในเขต

เทศบาลเมืองทตโตะริ มีจำนวนท้ังส้ิน 8 หลัง คิดราคาการมาทดลองอาศัย 5 คืน 7,500 เยน หากประสงคX

จะพักต@อคิดค@าใช,จ@ายวันละ 1,500 เยน) ผลการทดลองพักอาศัย 40% ของผู,ทดลองมาอาศัย ย,ายมา

อาศัยจริงในเขตเทศบาลเมืองทตโตะริ  

(5) ให,เงินช@วยเหลือในการย,ายมาอาศัยในเมือง (เช@น การให,เงิน 1,000,000 เยนเม่ือเร่ิมสร,างบ,าน) 

(6) ให,เงินช@วยเหลือในการซ@อมแซมบ,านท่ีไม@มีผู,อาศัย โดยมีการลงทะเบียน “เครือข@ายบ,านว@าง” สามารถ 

ได,รับเงินช@วยเหลือในการซ@อมแซมบ,านไม@เกิน 400,000 เยน (ตัวเลขจนถึงป{ค.ศ.2017 มีบ,านท่ีได,รับการ 

ซ@อมแซมจำนวน 4 หลัง มีคนย,ายเข,ามาอาศัย 11 คน) 

(8) มีการรวบรวม “เครือข@ายบ,านว@าง” เพ่ือเปIนการรวบรวมบ,านท่ีไม@มีผู,อาศัยและเพ่ือให,ข,อมูลสำหรับผู,ท่ี

ต,องการย,ายมาอาศัย (ตัวเลขในป{ค.ศ.2018 มีผู,ลงทะเบียนบ,านว@าง 18 หลัง เปIนบ,านสำหรับขาย 2 หลัง 

สำหรับเช@า 9 หลัง และขายหรือให,เช@า 7 หลัง) 

(9) ส@งเสริมการย,ายมาทำงานด,านเกษตรกรรมท่ีเมืองทตโตะริ ด,วยการจัดหลักสูตรการฝ̧กงานระยะเวลา  

2 ป{ ฝ̧กการปฏิบัติต้ังแต@การเก็บเก่ียวจนถึงการขาย สามารถฝ̧กในช@วงเวลา 2 สัปดาหXถึง 3 เดือน หรือ  

สามารถมาหาประสบการณXการทำงานด,านเกษตรกรรมต้ังแต@ 1 วันข้ึนไป)  

(10) มีระบบการลงทะเบียนเพ่ือให,การสนับสนุนการย,ายกลับมาอาศัยของคนท่ีมีภูมิลำเนาเดิมท่ีเมือง 

ทตโตะริ “U Turn Support System) ให,คำแนะนำด,านงาน ที่อยู@อาศัยและวิธีการอาศัยในเมือง (ตัวเลข

จนถึงป{ค.ศ.2018 มีผู,ลงทะเบียน 189 ราย มีผู,ย,ายเข,ามาอาศัย 98 คนจาก 60 ครัวเรือน) 

(11) จัดการท@องเที่ยวสำหรับผู,ลางานมาทดลองอาศัย （ワーホリツアー）หรือ (Working Holiday) 

ซึ่งเปIนกิจกรรมที่รัฐบาลกำหนดให,บริษัททั่วไปให,การสนับสนุน และจัดผู,นำเที่ยวเพื่อทดลองอาศัยใน

เมืองทตโตะริ (เริ่มเมื่อป{เดือนสิงหาคม ค.ศ.2017) มีการวางแผนท@องเที่ยวให,เลือก เช@น การหางาน หาท่ี

อยู@อาศัย การเลี้ยงดูบุตร การท@องเที่ยว ร,านอาหาร มีผู,นำเที่ยวเปIนระยะเวลา 2 วัน ตัวเลขจนถึงป{ค.ศ.

2018 มีผู,มาใช,บริการ 5 กลุ@ม รวม 9 คน) 

(12) การให,ความช@วยเหลือแก@ผู,ย,ายมาอาศัยจากเหตุประสบภัยพิบัติ (เริ่มเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.

2017) มีการให,เงินช@วยเหลือในการซ@อมแซม ซื้อบ,านและสร,างบ,านใหม@ สำหรับผู,ประสบภัยธรรมชาติซ่ึง

ย,ายมาอาศัยท่ีเมืองทตโตะริ  

(13) นอกจากน้ี ยังให,เงินสนับสนุนการใช,ชีวิตของผู,ประสบภัยพิบัติท่ีย,ายเข,ามาอาศัย โดยให,เงินช@วยเหลือ

คนละ 50,000 เยน ครอบครัวละไม@เกิน 200,000 เยน มีผู ,ร ับความช@วยเหลือในป{ค.ศ.2016 ป{ที ่มี

เหตุการณXแผ@นดินไหวท่ีจังหวัดคุมะโมะโตะ จำนวน 2 ครอบครัว 5 คน รวม 250,000 เยน)  
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(14) การให,เงินช@วยเหลือแก@ครอบครัวของผู,ย,ายเข,ามาอาศัย (เร่ิมเม่ือเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2018) เปIนการ

สนับสนุนค@าเช@าบ,านส@วนหน่ึง (15,000 เยน) แก@ครอบครัวสามี-ภรรยาท่ีมีอายุไม@เกิน 40 ป{ท่ีไม@มีบุตร และ

ครอบครัวท่ีมีบุตรท่ีเปIนนักเรียนระดับมัธยมต,น  

(15) การให,เงินช@วยเหลือแก@คนหนุ@มสาวท่ีย,ายมาอาศัยท้ังแบบ U Turn J Turn และ I Turn เปIนโครงการ

ตั้งแต@เดือนเมษายน ค.ศ.2013 - ปลายเดือนมีนาคม ค.ศ.2016) เปIนการให,เงินช@วยเหลือผู,ท่ีมาหางานทำ

ที่เมืองทตโตะริคนละ 100,000 เยน และให,แก@คนในครอบครัวคนละ 50,000 เยน รวมทั้งครอบครัวไม@

เกิน 200,000 เยน (ตัวเลขผู,รับการช@วยเหลือในป{ค.ศ.2015 จำนวน 86 ราย รวมท้ังสามป{ 228 ราย) 

(16) มีการจัดกิจกรรมทัวรXหาคู@ (ในป{ค.ศ.2016 มีผู,เข,าร@วม 20 คน จากจังหวัดทตโตะริ 10 คนและจาก

เขตคันไซ 10 คน ประสบความสำเร็จ 3 คู@) 

 

 
        โปสเตอร7ประชาสัมพันธ7การยAายมาอาศัยที่เทศบาลเมืองทตโตะร ิ(ไดAรับจากสำนักงาน) 
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       โปสเตอร7โฆษณาการจัดกิจกรรมหาคูCของเทศบาลเมืองทตโตะร ิ(ไดAรับจากสำนักงาน) 

 
โปสเตอร7ประชาสัมพันธ7ขAอมูลบAานที่จะใหAทดลองอาศัย แสดงสัญลักษณ7ของสิ่งอำนวยความสะดวก

ใกลAบริเวณบAาน(ไดAรับจากสำนักงาน) 
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จากกิจกรรมท่ีให,การสนับสนุนการย,ายเข,ามาอาศัยอย@างหลากหลาย ทำให,เทศบาลเมืองทตโตะริเปIนเมือง

เป®าหมายท่ีมีคนอยากย,ายเข,ามาอาศัยเปIนจำนวนมาก จากการสำรวจของนิตยสาร 「田舎暮らし」หรือนิตยสาร 

“การอาศัยในชนบท” มีการจัดอันดับเมืองในชนบทที่คนอยากอาศัย ทำการสำรวจครั้งแรกในป{ค.ศ.2013 มี

องคXการปกครองส@วนท,องถ่ินเข,าร@วมประมาณป{ละ 500 แห@ง มีการจัดลำดับดังน้ี คือ 

คร้ังท่ี 1 ค.ศ.2013 ลำดับของเทศบาลเมืองทตโตะริ คือ อันดับท่ี 2 

คร้ังท่ี 2 ค.ศ.2014 ลำดับของเทศบาลเมืองทตโตะริ คือ อันดับท่ี 8 

คร้ังท่ี 3 ค.ศ.2015 ลำดับของเทศบาลเมืองทตโตะริ คือ อันดับท่ี 2 

คร้ังท่ี 4 ค.ศ.2016 ลำดับของเทศบาลเมืองทตโตะริ คือ อันดับท่ี 9 

คร้ังท่ี 5 ค.ศ.2017 ลำดับของเทศบาลเมืองทตโตะริ คือ อันดับท่ี 1 

คร้ังท่ี 6 ค.ศ.2018 ลำดับของเทศบาลเมืองทตโตะริ คือ อันดับท่ี 4 

คร้ังท่ี 7 ค.ศ.2019 ลำดับของเทศบาลเมืองทตโตะริ คือ อันดับท่ี 1 

 

     
       นิตยสาร 「田舎暮らし」หรือ “นิตยสารการอาศัยในชนบท” ของป�ค.ศ.2019 

        https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000794.000005069.html 
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จำนวนผู*ย*ายมาอาศัยท่ีเทศบาลเมืองทตโตะริ รวมท้ังส้ิน 2,600 คน (ตัวเลขจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม ค.ศ.2018) 

(จากเอกสารของเทศบาลเมืองทตโตะริ) 

 

ทุนทางสังคม 

 ถึงแม,เมืองทตโตะริจะเปIนเมืองท่ีมีทุนทางสังคมทางประวัติศาสตรXในบางพ้ืนท่ีแต@ไม@โดดเด@น และเปIนเพียง

ส@วนหน่ึงของตำนานของศาลเจ,าอิซุโมะ  แต@เทศบาลเมืองทตโตะริมีทุนทางสังคมและจุดเด@น คือ 

(1) ทุนทางสังคมที่เกิดจากจุดด,อยจากการเปIนจังหวัดที่มีประชากรน,อยที่สุดซึ่งเปIนป\ญหาระดับชาติ จึง

ได,รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางอย@างต@อเนื่องและมีการบริหารจัดการที่เปIนการแก,ป\ญหาที่สำคัญของ

เมือง  

(2) ทุนทางสังคมด,านความเข,มแข็งของภาครัฐซึ ่งมีนโยบายที่ชัดเจน มีการใช,นโยบายที่จะเชิญชวน

ประชาชนจากภายนอกให,มาอาศัย รวมทั้งเชิญชวนคนที่มีภูมิลำเนาเดิมในเมืองและบริเวณใกล,เคียงมา

อาศัย โดยเปIนนโยบายท่ีชัดเจนและไม@เปล่ียนแปลง 

(3) ทุนทางสังคมของการจ,างคนในพื้นที่ที่มีความเข,าใจป\ญหา มีการจ,างงานเจ,าหน,าที่ของสำนักงาน

เทศบาลท่ีเปIนคนท่ีมีภูมิลำเนาเดิมในเมืองทตโตะริและจังหวัดทตโตะริเปIนส@วนใหญ@ และเปIนคนในท,องถ่ิน

ทีมีความเข,าใจบริบทของสังคมและมีความต้ังใจร@วมแก,ป\ญหา 

(4) ทุนทางสังคมด,านเครือข@าย ได,รับความร@วมมือจากภาคประชาชน เช@น องคXกรชุมชนโชไนไกในการ

ดูแลผู,ย,ายเข,ามาอาศัย เครือข@าย NPO ซึ่งเปIนหน@วยงานที่เปIนแรงหนุนในการประชาสัมพันธXไปยัง

เครือข@ายอ่ืนๆ และยังได,รับความร@วมมือจากภาคเอกชนในการสร,างงาน  

 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 รวม 

จำนวนการ

สอบถาม 

262 764 1,086 1,384 1,363 1,220 1,419 1,211 1,442 1,429 1,204 1,109 13,893 

คร ัวเร ือน

ลงทะเบียน

ปรึกษา 

92 175 241 331 297 396 380 383 489 484 447 515 4,230 

ครัวเรือนท่ี

ย G า ย ม า

อาศัย 

5 32 59 59 73 107 100 160 200 178 119 371 1,463 

จำนวนคน

ท ี ่ ย G ายมา

อาศัย 

7 71 136 133 166 237 214 288 351 326 188 487 2,604 

ประชากร

ท้ังหมด 

197,927 197,054 196,110 195,568 194,871 193,774 193,582 192,660 191,772 191,152 190,139 188,739 — 
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พ้ืนท่ี 

 

โมเดลการฟ'(นฟูท,องถ่ิน 

 

ทุนทางสังคมเครือข@าย 

 

ทุนทางสังคมอ่ืน 

 

การตลาด 

 

เทศบาล

เมือง ทต

โตะริ 

-แบบ Company  

-แบบ Customer  

คำอธิบายเพ่ิมเติม 

-Company จะเปIน

กลุ@มของผู,อาศัยใน

บริเวณองคXกรท,องถ่ิน

คือ โชไนไก ท่ีให,การ

สนับสนุนท้ังด,านข,อมูล

และให,คำแนะนำ เปIน

ความสัมพันธXแบบ win 

win ระหว@างคนใน

ชุมชนและภาครัฐ 

-Customer มีการ

เลือกกลุ@มเป®าหมายเปIน

กลุ@มคนหนุ@มสาว กลุ@ม

ครอบครัวใหม@ โดยมี

นโยบายให,ความ

ช@วยเหลือในการต้ังถ่ิน

ฐานในเมือง 

-แบบ Linking 

(ภาครัฐเปIนผู,นำ) 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 

-เปIนการเช่ือมโยง

ความสัมพันธXระหว@าง

ภาครัฐ คือ ระหว@าง

รัฐบาลกลางและรัฐบาล

ส@วนท,องถ่ิน และ

ระหว@างรัฐบาลส@วน

ท,องถ่ิน คือ เทศบาล

เมืองกับภาคประชาชน 

หรือ ชุมชนท่ีเรียกว@า โช

ไนไก ผู,ให,ข,อมูลบ,านว@าง

ในชุมชน 

-ข,อด,อยประเด็นของการ

เปIนเมืองท่ีมีประชากร

น,อยท่ีสุด กลายเปIนจุด

แข็งในการได,รับ

งบประมาณจากรัฐบาล

กลางเพ่ือสนับสนุน

กิจกรรมการฟ'(นฟู

ท,องถ่ินด,านการเชิญ

ประชาชนมาอาศัยใน

เมือง 

(มีทุนทางสังคมอ่ืนๆ เช@น 

ประวัติศาสตรXและแหล@ง

ท@องเท่ียวบ,างแต@ไม@ใช@ทุน

ทางสังคมในกิจกรรม

ฟ'(นฟูท,องถ่ินของการเชิญ

ชวนมาอาศัยในเมือง) 

มีการทำการตลาด

อย@างต@อเน่ือง 

โดยเฉพาะกับกลุ@ม

คนวัยหนุ@มสาวใน

เมืองใหญ@บริเวณ

ใกล,เคียงท่ีมีความ

พร,อมจะย,ายถ่ิน

ฐาน 

หมายเหตุ 19 คำนิยามของโมเดลการฟ'(นฟูท,องถ่ินและทุนทางสังคมเครือข@าย 

 

 
19 - Company คนในพื้นที่มีความตั้งใจทำงานสูง (คำสำคัญ - ทุนทางสังคม และ win win) 

    - Customer ทำการตลาดที่เหมาะสมกับความตjองการของลูกคjา (คำสำคัญ - การตลาดมุmงเปoา) 

    - ความสัมพันธqกับภาครัฐและกลุmมที่มีบทบาทหนjาที่ตmางกัน หรือ ทุนทางสังคมแบบ Linking 

 



 72 

สรุปกระบวนการกิจกรรมมะจิซุกุริท่ีมีภาครัฐเป9นผู*นำกระบวนการของเทศบาลเมืองทตโตะริ 

 ถึงแม,เขตเทศบาลทตโตะริจะเปIนพ้ืนท่ีท่ีไม@มีความโดดเด@นทางด,านทุนทางสังคม แต@ป\ญหาเก่ียวกับจำนวน

ประชากรจากการเปIนจังหวัดท่ีมีประชากรน,อยท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ:นเปIนเวลาต@อเน่ืองหลายสิบป{ การทำกิจกรรม

เพ่ือเชิญให,คนเข,ามาอาศัยเพ่ิมข้ึนในเขตเทศบาลเมืองทตโตะริจึงเปIนกิจกรรมฟ'(นฟูท,องถ่ินท่ีสำคัญ และกิจกรรมท่ี

ทำส@วนใหญ@เปIนการสนับสนุนการย,ายเข,ามาอาศัยในเขตเทศบาลเมือง ซ่ึงล,วนแต@เปIนกิจกรรมท่ีต,องใช,งบประมาณ

เปIนจำนวนมากในการสร,างแรงจูงใจแก@ผู,มาอาศัย โดยหวังผลลัพธXเปIนจำนวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนและส@งผลต@อการ

ใช,จ@ายท่ีจะเปIนการเพ่ิมรายได,ของภาคเอกชนในเขตเทศบาลและภาษีท่ีจะได,รับเพ่ิมข้ึน กระบวนการโดยหลักจึง

เปIนกระบวนการท่ีมีภาครัฐเปIนผู,นำกระบวนการและมีภาคเอกชนและภาคประชาชนเปIนฝ:ายสนับสนุน 
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2 แบบท่ีภาครัฐเป9นผู*นำกระบวนการ - เขตเทศบาลเมือง Sakaiminato (ซาไกมินะโตะ) จังหวัดทตโตะริ  

ข*อมูลพ้ืนฐาน 

 เมืองซาไกมินะโตะ อยู@ในจังหวัดทตโตะริ เปIนเมืองที่ประสบป\ญหาประชากรเบาบางเช@นเดียวกับเมือง

อื่นๆของจังหวัดทตโตะริ ในป{ค.ศ.1975 มีประชากร 36,681 คน ป{ค.ศ.1980 มีประชากร 38,243 คน ป{ค.ศ.1985 

มีประชากร 38,394 คน ป{ค.ศ.1990 มีประชากร 38,097 คน ป{ค.ศ.1995 มีประชากร 37,751 คน ป{ค.ศ.2000 มี

ประชากร 37,507 คน ป{ค.ศ.2005 มีประชากร 37,392 คน  ป{ค.ศ.2010  มีประชากร 36,006 คน ป{ค.ศ.2015 มี

ประชากร 34,934 คน (ข,อมูลจากการสัมภาษณXเจ,าหน,าท่ีสำนักงานเทศบาล) 

เมืองซาไกมินะโตะ เปIนเมืองที่มีท@าเรือที่ใหญ@ที่สุดของภูมิภาคซันอิน จึงเปIนแหล@งอาหารทะเลที่สำคัญ แต@

เปIนเมืองที ่มีประชากรเบาบางและประสบป\ญหาร,านค,าป¨ดตัวลงเปIนจำนวนมากเริ ่มจากทศวรรษที่ 1980 

เนื่องจากมีร,านซุปเปอรXมารXเก็ตมาสร,างในบริเวณชานเมืองและเปIนแหล@งรวมสินค,าหลายชนิด สามารถตอบสนอง

ความต,องการของลูกค,าได,อย@างดี ส@งผลให,เปIนที่นิยมของประชาชนและส@งผลต@อการประกอบการของร,านค,าใน

บริเวณเมือง ซ่ึงเปIนป\ญหาใหญ@สำหรับเมืองหลักของหลายจังหวัด  

 

กิจกรรมเพ่ือฟtuนฟูท*องถ่ิน 

กิจกรรมเพื่อฟ'(นฟูท,องถิ่น เริ่มต,นในป{ค.ศ.1989 เปIนกิจกรรมเพื่อฟ'(นฟูย@านการค,าเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค,า 

เปIนโครงการของเทศบาลซึ่งเริ่มต,นมาจากกลุ@มของภาคเอกชนที่เปIนสมาชิกของสมาคมย@านร,านค,าเมืองซาไกมิ

นะโตะ กิจกรรมท่ีทำคือ การฟ'(นฟูย@านร,านค,าด,วยมะจิซุกุริ คือ ทำให,ย@านน้ันมีบรรยากาศของ “โยไก” หรือ ผีญ่ีปุ:น 

เนื่องจากเมืองนี้เปIนบ,านเกิดของนายมิซุกิ ชิเกะรุ นักเขียนการXตูนที่มีชื่อเสียงโด@งดังจากเรื่องผีน,อย “เกะเกะเกะ คิ

ตะโร@” หรือ “ผีน,อยคิตาโร@” ซ่ึงเปIนการXตูนท่ีได,รับความนิยมอย@างมากจนถึงป\จจุบัน นายมิซุกิ เกิดท่ีเมืองซาไกมินา

โตะแต@ไปเติบโตที่เมืองโอซาก,า ซึ่งสำนักงานเทศบาลได,เลือกกิจกรรมฟ'(นฟูท,องถิ่นที่เกี่ยวข,องกับนายมิซุกิและ

การXตูนเร่ือง “ผีน,อยคิตาโร@” ซ่ึงเปIนการXตูนยอดนิยมในบรรดาคนญ่ีปุ:นรวมถึงชาวต@างชาติท่ีอาศัยท่ีญ่ีปุ:นมานาน 

กิจกรรมการสร,างรูปป\(นโลหะใน “ถนนสายชิเงะรุ” นี้ทำให,บรรยากาศของเมืองเปIนบรรยากาศของ

การXตูนผีน,อย และตำนานผีญี่ปุ:น เปIนการฟ'(นฟูท,องถิ่นแบบ Theme park อย@างไรก็ตาม สำนักงานเทศบาลเมือง

ซาไกมินาโตะยังต,องพยายามทำการตลาดและทำให,มีลูกค,าอย@างต@อเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรมต@างๆ เช@น  การทำ

อีเว´นทXเกี่ยวกับผีน,อย การประชาสัมพันธXผ@านสื่อหนังสือพิมพXและโทรทัศนX รวมถึงการประชาสัมพันธXผ@านเว็บไซตX 

YouTube และส่ือทาง Social Network อ่ืนๆ อย@างต@อเน่ือง 
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  นายมิซุเงะ ชิเงะรุ นักเขียนการ7ตูนเรื่อง “ผีนAอยคิตาโรC” (จากหนังสือ水木しげる「鬼太郎、戦争、そして人生」 

                                
        นายมิซุกิ กับภาพวาดการ7ตูนที่วาดดAวยตนเอง 

            http://www.sakaiminato.net/foreign/en/mizuki/                         

 

                        
ตัวละครตัวเดCนในเรื่องผีนAอยคิตาโรC 

http://www.sakaiminato.net/foreign/en/mizuki/ 
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แผนที่การเดินเที่ยวในบริเวณถนนสายชิเงะร ุแจกแกCนักทCองเที่ยวที่สำนักงานทCองเที่ยว (ไดAรับจากสำนักงาน) 

 
รูปรวมผีจากเรื่อง “ผีนAอยคีตาโรC” บริเวณหนAาสถานีรถไฟซาไกมินาโตะ เพื่อตAอนรับแขก (ผูAวิจัยถCายเอง) 

 

เมืองซาไกมินาโตะ เปIนเมืองที่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผีญี่ปุ:นหรือโยไก และจัดอีเว´นทXที่หลากหลายและ

มีหลายกิจกรรมที่มีการจัดอย@างต@อเนื่องเพื่อเชิญชวนให,ประชาชนมาเยือน เปIนการฟ'(นฟูท,องถิ่นจนกลายเปIนงาน

ประจำป{ท่ีแฟนคลับของผีน,อยรอคอย กิจกรรมอย@างคร@าวๆ ได,แก@  
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(1) การประกาศเทศบัญญัติเพื่อเปIนการกำหนดกิจกรรมและกำหนดงบประมาณเพื่อทำกิจกรรมของ

เทศบาลเกี่ยวกับ “มะจิซุกุริ” ที่เกี่ยวกับการXตูน “ผีน,อยคิตาโร@” กิจกรรมที่เปIนรูปธรรมคือ การสร,าง

บรรยากาศของการXตูนผีต้ังแต@รถไฟ ประตูเข,าสู@สถานีรถไฟ ร,านค,าต@างๆ  

(2) การสร,างรูปป\(นโลหะตามทางเดินของถนนย@านร,านค,า เรียกว@า “ถนนสายชิเงะรุ” มีความยาว 800 

เมตรจากสถานีรถไฟซาไกมินาโตะจนถึงพิพิธภัณฑX Mizuki Shigeru Memorial Museum มีรูปป\(นของ

นายมิซุกิ ชิเงะรุที่สถานีรถไฟ รูปป\(นผีน,อยคิตะโรและผีญี่ปุ:นอื่นๆ โดยส@วนหนึ่งในการสร,างรูปป\(นเปIน

งบประมาณของเทศบาล และทำให,มีการทำกิจกรรมต@างๆ เช@น การหารูปป\(นผีเพ่ือรับรางวัล เปIนต,น 

(3) เนื่องจาก “โยไก” หรือผีญี่ปุ:น รวมถึงการXตูนผีน,อยคิตะโร@ ได,รับความนิยมอย@างสูงจากประชาชนชาว

ญี่ปุ:นทั่วประเทศ เทศบาลร@วมกับสมาคมร,านค,าจึงมีการรวบรวมเงินบริจาคจากประชาชนที่เปIนแฟนคลับ

ทั่วประเทศจนกระทั่งสามารถสร,างรูปป\(นโลหะทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ@จำนวนทั้งสิ้น 177 ตัว (หนึ่งใน

สามของรูปป\(นมาจากเงินบริจาคของประชาชนท่ัวประเทศ) 

 

                      
            ผีนAอยคิตะโรหนAาป�อมตำรวจ(ผูAวิจัยถCายเอง)           ประตูสูCเมืองผี ทางเขAาตัวสถานีรถไฟ (ผูAวิจัยถCายเอง) 
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  การตกแตCงรAานคAาที่มีบรรยากาศแบบผีญี่ปุyน(ผูAวิจัยถCายเอง) 

            
 

      
      รูปปdJนโลหะของผีญี่ปุyน และรูปปdJนนายมิซุกิ ชิเงะรุและภรรยา (ผูAวิจัยถCายเอง) 
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    บรรยากาศภายในเมือง(ผูAวิจัยถCายเอง)                 ป�ายหนAาหAองน้ำที่พิพิธภัณฑ7 (ผูAวิจัยถCายเอง) 

 

 
 

 
       รถไฟตกแตCงดAวยรูปผีและภายในรถไฟ เพื่อสรAางบรรยากาศเมืองแหCงผีนAอย(ผูAวิจัยถCายเอง) 
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(4) กิจกรรมการจำหน@ายขนมและสินค,าที่เกี่ยวกับผี เช@น ขนมรูปลูกตา และขนมรูปผี ส@วนใหญ@ผลิตโดย

ผู ,ประกอบการในท,องถิ ่น เช@น ขนมมันจูรูปผี ขนมรูปลูกตาผี และขนมโยกังหรือถั ่วแดงกวนรูปผี 

Sakaiminato Yokan น้ัน เปIนขนมท่ีพัฒนาข้ึนร@วมกันระหว@างสมาคมท@องเท่ียวกับโรงงานผลิตขนม  

 

                                   
        http://www.sakaiminato.net/foreign/en/mizuki/ 

      
 

ขนมโยกัง หรือ ถั่วแดงกวนหวาน ในชื่อ Sakaiminato Yokan ทำในรูปผีจากการ7ตูน ราคา 1,200 เยนและขนมมันจูผีนAอยคิตาโรC 

 http://www.sakaiminato.net/foreign/en/ 

 

(5) กิจกรรมการจัดสอบวัดระดับความรู,เก่ียวกับผีญ่ีปุ:น โดยมีการจัดข้ึนทุกป{ติดต@อกันมา 13 ป{มีผู,เข,าสอบ

ป{ละประมาณ 300 คน ค@าสมัครสอบสำหรับระดับพื้นฐาน 2,000 เยน ระดับกลาง 3,000 เยน และ

ระดับสูง 4,000 เยน สถานที่สอบคือ เมืองซาไกมินาโตะ และเมืองโชฟุ ท่ีกรุงโตเกียว (เปIนสนามสอบ

สำหรับผู,ที่ไม@สามารถเดินทางมาสอบที่เมืองซาไกมินาโตะได,) มีผู,สอบผ@านได,รับประกาศนียบัตรป{ละ

ประมาณ 300 คน ส@วนใหญ@เปIนระดับพ้ืนฐานคือ ประมาณ 150 คน 
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                         โปสเตอร7โฆษณาเชิญชวนเขAารCวมสอบวัดระดับความรูAเกี่ยวกับโยไก ครั้งที่ 12 (ไดAรับจากสำนักงาน) 

 

(6) กิจกรรมคอนเสิรXตระดับประเทศ(จัดหลายครั้ง) ตัวอย@างเช@น การจัด Jazz Festival ช@วงฤดูร,อน เพ่ือ

ฉลองการสร,างรถไฟท่ีออกแบบการวาดผีญ่ีปุ:นคันท่ี 6 เปIนต,น ผู,เข,าร@วมงานเปIนแฟนคลับของผีญ่ีปุ:น หรือ 

การXตูน “ผีน,อยคิตาโร@” จากท่ัวประเทศ 

       
  โปสเตอร7ประชาสัมพันธ7งานดนตรี (ไดAรับจากสำนักงาน) 
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(7) กิจกรรม Yokai Stamp Grand Prix หรือ กิจกรรมตามล@าหาแสตมป¹รูปผี ซึ่งเปIนกิจกรรมยอดนิยม

สำหรับนักท@องเที่ยว สถานที่สำหรับป\ºมแสตมป¹จะวางไว,ที่หน,าร,านต@างๆบนถนนสายชิเงะรุ โดยผู,ร@วม

กิจกรรมจะต,องซื้อหนังสือ Yokai Guidebook ราคา 120 เยน เพื่ออ@านเนื้อหาเกี่ยวกับผีญี่ปุ:น ลักษณะ

นิสัย รูปของผีญี่ปุ:นและมีช@องสำหรับป\ºมแสตมป¹หรือตรายางสำหรับป\ºมตรายางที่มีอยู@หน,าร,านต@างๆ เม่ือ

สามารถป\ºมได, 35 ดวงตามที่กำหนดในหนังสือแล,ว จะได,รับใบประกาศนียบัตรและผู,ที่แสตมป¹ได,ระหว@าง 

20-34 ดวงจะได,รับสต๊ิกเกอรX Nonki เปIนรางวัล 
 

     
รAานขายขนมมันจู ทางดAานซAายมือของทางเขAาจะมีโต�ะสำหรับกิจกรรมตามลCาหาแสตมป¦รูปผ ี(ผูAวิจัยถCายเอง) 

 

     
                        หนังสือแนะนำโยไก Yokai Guidebook (ซื้อจากสำนักงาน) 
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 ตัวอยCางภายในของหนังสือ Yokai Guidebook จะมีการบอกจุดแสตมป¦ ชื่อผี และชCองปd§มรูปผ ี

          
ใบประกาศนียบัตรสำหรับผูAไดAแสตมป¦ครบ 35 ดวง Nonki Sticker สำหรับผูAไดA 20-34 ดวง 

http://www.sakaiminato.net/c817/youkai_news/stamprally/ 
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(8) มีการกำหนดให,ท@าเรือซาไกมินะโตะเปIนจุดจอดพักเรือสำราญขนาดใหญ@สำหรับผู,โดยสารประมาณ 

2,000 - 4,000 คน เช@น เรือ Diamond Princess   ซ่ึงเปIนกิจกรรมท่ีสร,างรายได,เปIนอย@างมากให,กับเมือง 

มีเรือสำราญมาจอดเทียบป{ละประมาณ 40 - 60 ครั้ง มีจำนวนนักท@องเที่ยวซึ่งเปIนผู,โดยสารจากเรือ

สำราญในป{ค.ศ.2017 จำนวนประมาณ 66,477 คน กิจกรรมที่นักท@องเที่ยวทำได,แก@ การซื้อสินค,าท,องถ่ิน

ท่ีสำนักงานเทศบาลจัดบูธให,ผู,ประกอบการมาจำหน@ายเปIนพิเศษเฉพาะในช@วงท่ีมีเรือสำราญเทียบท@า และ

นอกจากนี้ นักท@องเที่ยวยังได,เที่ยวในบริเวณภูมิภาคซันอินโดยรถบัสขนาดใหญ@ เช@น จังหวัดใกล,เคียง 

ส@งผลให,มีการกระจายรายได,ไปยังธุรกิจในวงกว,าง การกำหนดให,เปIนจุดจอดพักสำหรับเรื่อสำราญขนาด

ใหญ@นี้ เปIนกิจกรรมที่ทำร@วมกันระหว@างสำนักงานเทศบาลและ DMO หรือ Destination Management 

Organization ซึ่งมีเครือข@ายในจังหวัดใกล,เคียงและทั่วประเทศญี่ปุ:น การจอดเทียบท@าแต@ละครั้งส@งผลให,

มีนักท@องเท่ียวมาเยือนเปIนจำนวนมากในเวลาประมาณ 3 – 4 วัน  

 

https://mainichi.jp/articles/20171016/ddl/k31/040/433000c 

 

(9) กิจกรรม Yokai Night Story บนถนนสายชิเงะรุ สำหรับการเดินท@องเท่ียวบนถนนสายชิเงะรุใน

ช@วงเวลากลางคืน เปIนกิจกรรม Light Up ถนนสายชิเงะรุ เพ่ือให,นักท@องเท่ียวเดินเล@นในบรรยากาศของผี

ญ่ีปุ:นหรือโยไกในเวลากลางคืน เร่ิมต้ังแต@พระอาทิตยXตกดินจนถึงเวลา 10.00 น. และมีใช,เทคนิคพิเศษใน

การสร,างเงาของผีญ่ีปุ:นหรือโยไกบนถนน เปIนกิจกรรมท่ีให,ประสบการณXท่ีแปลกไปจากเดิมและเปIน

กิจกรรมท่ีได,รับความนิยมเปIนอย@างมาก 
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โปสเตอร7เชิญชวนเที่ยวกิจกรรม Yokai Night Story (ไดAรับจากสำนักงาน) 

 

(10) กิจกรรมย@อยอื่นๆ เช@น การแข@งขันเขียนกลอนสั้นเรื่องผี กิจกรรมการเดินเที่ยวในบริเวณเมืองซาไกมิ

นาโตะและบริเวณถนนสายชิเงะรุ เนื่องในโอกาสต@างๆ เช@น ฉลองครบรอบการสร,างถนนสายชิเงะรุหรือ

ฉลองการเสร็จส้ินการปรับปรุงถนนสายชิเงะรุ เปIนต,น 

 

 
               โปสเตอร7เชิญชวนประกวดการเขียนกลอนสั้น ในหัวขAอ ผีญี่ปุyนหรือโยไก (ไดAรับจากสำนักงาน) 
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   โปสเตอร7เชิญชวนรCวมกิจกรรมเดินเที่ยวเนื่องในโอกาสฉลองการปรับปรุงถนนสายชิเงะร ุ(ไดAรับจากสำนักงาน) 

  

 
                       โปสเตอร7เชิญชวนการฉลองการปรับปรุงถนนสายชิเงะรุ (ไดAรับจากสำนักงาน) 

 

 กิจกรรมต@างๆที่จัดขึ้นในเมืองซาไกมินะโตะนี้  มีผู,รับผิดชอบหลายส@วนโดยมีสำนักงานเทศบาลเมืองซาไก

มินาโตะเปIนหลัก นอกจากนี้ ยังมีความร@วมมือจากสมาคมร,านค,าและธุรกิจ สมาคมเยาวชน สมาคมเจ,าของร,านค,า

ย@านกลางเมือง สมาคมท@องเที่ยว  และการจัดอีเว´นทXต@างๆ เช@น การจัดคอนเสิรXตนั้นเปIนความร@วมมือกับบุคลจาก

ภายนอก เช@น บริษัท organizer ต@างๆเปIนต,น 
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 เนื่องจากเปIนพื้นที่ประสบป\ญหาประชากรเบาบางทั้งภูมิภาคซันโยและซันอิน ซึ่งถูกเรียกว@า “ด,านหลัง

ของประเทศญี่ปุ:น” จึงมีความร@วมมือกับหน@วยงานภายนอกในบริเวณจังหวัดใกล,เคียง มีการสร,างเครือข@ายกับ

หน@วยงานของจังหวัดใกล,เคียง เช@น สำนักงานจังหวัด และสมาคมนายกเทศมนตรี 5 เทศบาลในเขตภูมิภาคน้ี 

 เครือข@ายที่สำคัญอีกแห@งหนึ่ง คือ DMO (Destination Management Organization) เปIนหน@วยงาน

แบบ NPO มีหน,าที่เปIนเครือข@ายทางการตลาดท่ีสำคัญ ซึ่งผู,วิจัยพบว@า มีการใช,เครือข@าย DMO อย@างกว,างขวาง

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเปIนพ้ืนท่ีการท@องเท่ียวท่ีไม@มีความโดดเด@นมากนัก เช@น ในแถบน้ีคือภูมิภาคซันโยและซันอิน 

 จากกิจกรรมเหล@าน้ี ส@งผลต@อจำนวนนักท@องเท่ียวท่ีมาเยือนเมืองซาไกมินะโตะเปIนอย@างมาก โดยเฉพาะใน

ป{ค.ศ.2010 ซ่ึงเปIนป{ท่ีสถานีโทรทัศนX NHK ฉายละครท่ีเก่ียวข,องกับนักเขียนการXตูน นายมิซุกิ ชิเงะรุ ทำให,มีคนมา

ท@องเที ่ยวประมาณ 3,000,000 คน ในป{ค.ศ.2017  มีนักท@องเที ่ยวประมาณ 2,400,000 คน ป{ค.ศ.2018 มี

นักท@องเท่ียวประมาณ 2,700,000 คน   

  

จำนวนผู*มาเยือนและจำนวนรูปปpuนผี รวมถึงกิจกรรมโดยคร2าวๆ  

ค.ศ. จำนวนผูAมาเยือน 

ถนนสายชิเงะร ุ

จำนวน 

รูปปdJนผี 

(บรอนซ7)               

รวมจำนวน

นักทCองเที่ยวในเขต

เมืองซาไกมินาโตะ 
 (ดูหมายเหตุ) 

กิจกรรมโดยครCาวๆ 

1993 21,000 คน 23 ตัว ไมCมีการบันทึก เริ่มขบวนรถไฟคิตาโรC 

1994 281,720 คน 40 ตัว 420,072 คน  

1995 297,680 คน 71 ตัว 951,820 คน พิมพ7หนังสือแนะนำโยไก 

1996 380,344 คน 80 ตัว 703,762 คน จัดประชุมผีโลกครั้งที่ 1 

1997 467,572 คน 80 ตัว 1,728,354 คน จัดประชุมผีโลกครั้งที่ 2 

1998 463,185 คน 80 ตัว 2,257,090 คน เริ่มกลุCมสนับสนุนถนนสายชิเงะรุ และ

กิจกรรม Stamp 

1999 435,886 คน 80 ตัว 2,567,590 คน เริ่มกิจกรรมไก�ด7ของเมือง 

2000 610,311 คน 83 ตัว 2,247,096 คน สรAางศาลเจAาโยไก 

2001 603,414 คน 83 ตัว 2,130,194 คน จัดเทศกาลบAานเกิดของผีญี่ปุyนหรือโยไก 

2002 614,555 คน 83 ตัว 2,147,910 คน จัดเทศกาลโยไกแจ�สและโยไกเฟสติวัล 

2003 854,474 คน 86 ตัว 2,631,864 คน เป�ดพิพิธภัณฑ7 Mizugi Shigeru Memorial 

2004 779,364 คน 86 ตัว 2,454,137 คน รับเงินบริจาคจากผูAสนับสนุนสรAางรูปปdJนจาก

ทั่วประเทศตัวละ 1,000,000 เยน 

2005 855,207 คน 118 ตัว 2,358,384 คน ฉายภาพยนตร7เรื่อง “สงครามโยไก” 

2006 926,909 คน 120 ตัว 2,389,057 คน เริ่มกิจกรรมประกวดแตCงกายเปbนโยไก 

ประกวดแตCงกลอนสั้นผี  
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2007 1,478,330 คน 120 ตัว  2,996,761 คน การ7ตูนเรื่องผีนAอยคิตาโรCกลับมาฉายอีกครั้ง 

2008 1,721,725 คน 133 ตัว 3,234,420 คน จัดกิจกรรมหลากหลายมากขึ้น 

2009 1,574,710 คน 134 ตัว 3,147,960 คน มีละครทีวีเกี่ยวกับโยไกของสถานี NHK 

2010 3,724,196 คน 139 ตัว 5,672,216 คน กิจกรรมเพิ่มมากขึ้นกวCาทุกป�  

2011 3,221,428 คน 139 ตัว  4,949,213 คน  กิจกรรมเหมือนป�ที่แลAว  

2012 2,705,156 คน 153 ตัว 4,402,200 คน เพิ่มกิจกรรม Yokai Walk 

2013 2,836,529 คน 153 ตัว 4,673,343 คน จัดงานฉลองครบรอบ 20 ป�ถนนสายชิเงะร ุ

2014 2,319,537 คน 153 ตัว 3,995,043 คน จัดกิจกรรมเหมือนป�กCอนหนAานี้ 

2015 1,917,949 คน 153 ตัว 3,687,104 คน พิมพ7หนังสือ Yokai Guide Book ครั้งที่ 18 

2016 2,146,545 คน 153 ตัว 3,754,301 คน จัดกิจกรรมกลางคืนเพิ่มขึ้น 

2017 2,014,235 คน 174 ตัว  3,572,076 คน เพิ่มการจัดเทศกาลขอบคุณถนนสายชิเงะร ุ

2018 2,208,220 คน 177 ตัว 3,418,021 คน จัดกิจกรรมเชCนเดิม และเพิ่มงานฮาโลวีน 

      หมายเหต-ุ ถนนสายชิเงะรุ พิพิธภัณฑ7ชิเงะรุ สวนสาธารณะยูเมะมินาโตะ ตลาดปลา พิพิธภัณฑ7ทางทะเล โรงแรมที่พัก 

 

ทุนทางสังคม 

 เมืองซาไกมินะโตะ มีทุนทางสังคมท่ีโดดเด@น คือ 

 (1) ทุนทางสังคมทางกายภาพและธรรมชาติเปIนท@าเรือขนาดใหญ@ จึงเปIนแหล@งอาหารทะเลท่ีมีความสด 

ใหม@และราคาไม@แพง ส@งผลให,อาหารญ่ีปุ:น 

ประเภทซูชิและซาชิมิ เปIนส่ิงดึงดูดในการท@องเท่ียว และทำให,เปIนท@าเทียบเรือสำราญได, 

(2) ทุนทางสังคมท่ีสำคัญ คือ การเปIนบ,านเกิดของนักเขียนการXตูนผีน,อยคิตะโร ซ่ึงเปIนการXตูนยอดนิยมมา

หลายสิบป{ ส@งผลให,มีแฟนคลับหรือคนนิยมเร่ืองผีให,ความสนใจมาเยือนเปIนจำนวนมาก  

(3) ทุนทางสังคมประเภทเครือข@าย พบว@า มีการใช,เครือข@ายในหลายระดับอย@างมีประสิทธิภาพ เช@น ระดับ

นโยบายคือ เครือข@ายนายกเทศมนตรี ระดับผู,ปฏิบัติงาน เช@น DMO และเครือข@ายสมาคมพ@อค,าต@างๆ  

(4) ทุนทางสังคมด,านเครือข@ายอีกประเด็นหนึ่งคือ การบริหารจัดการอย@างมีประสิทธิภาพในการทำอีเว́นทX

ต@างๆ โดยใช,ทั้งภาคเอกชน และอาสาสมัครซึ่งเปIนแฟนคลับของผีญี่ปุ:น และมีการทำการตลาดอย@าง

ต@อเน่ืองและอย@างมีประสิทธิภาพ  
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พ้ืนท่ี โมเดลการฟ'(นฟูท,องถ่ิน 

 

ทุนทางสังคมเครือข@าย ทุนทางสังคมอ่ืน 

 

การตลาด 

 

เมืองซาไก

มินะโตะ 

-แบบ Company 

-แบบ Competitor 

-แบบ Customer  

  คำอธิบายเพ่ิมเติม 

-Company ค ือ  ก ลุ@ ม

ต@างๆในชุมชน เปIนแกน

น ำ ท่ี ม ี ค ว า ม ต ั ้ ง ใ จ

ทำงานร @วมก ัน ส @วน

ใหญ@เปIนกลุ @มที ่ได,รับ

ผลกระทบจากธุรกิจซบ

เ ซ า  แ ล ะ ไ ด , รั บ

ผ ล ป ร ะ โ ย ช น X จ า ก

กิจกรรมฟ' (นฟูท,องถ่ิน 

ได,แก@ สมาคมร,านค,า 

กลุ@มพ@อค,าและนักธุรกิจ 

กลุ @มอ ุตสาหกรรมท้ัง

ผู,ผลิตและอุตสาหกรรม

บริการ 

-Competitor คือ มีทุน

ทางสังคมเดิมที่โดดเด@น 

นั่นคือเปIนบ,านเกิดของ

น ักเข ียนการ Xต ูนท ี ่ มี

ชื่อเสียงอันดับต,นๆของ

ประเทศญี่ปุ :น การXตูน

ของเขาได,รับความนิยม

อย@างสูง จึงมีการทำให,

เปIนเมืองแห@งผีญี ่ ปุ:น

และผีน,อยคิตาโร@ ซ่ึง

-แบบ Bridging 

-แบบ Linking  

(ภาครัฐเปIนผู,นำ) 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 

- Bridging ค ื อ  ม ี ก า ร

เชื่อมโยงของกลุ@มต@างๆ

ภายในท ,องถ ิ ่ น  เ พ่ือ

ผลประโยชนXร@วมกัน 

-Linking คือ มีการเช่ือม

ร ะ ห ว @ า ง ภ า ค ร ั ฐ ใ น

ท,องถิ ่น ค ือ เทศบาล

เมืองซาไกมินะโตะ กับ

กลุ@มภายในท,องถิ่น การ

เชื่อมโยงที่โดดเด@น คือ 

การเชื่อมโยงกับองคXกร

ภายนอก ได,แก@  DMO 

และองคXกรภาครัฐใน

พ ื ้นท ี ่ ใกล , เค ียง เช@น 

สมาคมนายกเทศมนตรี 

5 เทศบาล ซึ่งเปIนกลุ@ม

คนที ่สามารถตัดสินใจ

ด , า น น โ ย บ า ย  แ ล ะ

ส ำ น ั ก ง า น จ ั ง ห วั ด

ใกล , เค ียง  รวมถ ึ ง ใช,

เคร ือข @ายของ บร ิษัท

organizer  ภ า ยนอก

ท,องถิ่น เพื่อทำกิจกรรม

ได,อย@างหลากหลาย 

-ทุนทางสังคมที่โดดเด@น

ที ่ส ุดค ือ เปIนบ,านเกิด

ของนักเขียนการXตูนที่มี

ช ื ่ อ เส ียงของประเทศ

ญ่ีปุ:น  

- มี ธ ร รมช าต ิ ท ี ่ อ ุ ด ม

สมบูรณXท@าเรือสำหรับข้ึน

ปลาท ี ่ ใ หญ @ ท ี ่ ส ุ ด ใ น

บริเวณภูมิภาคนี้ ส@งผล

ให,ม ีอาหารทะเลที ่สด

ใหม@และอร@อย รวมถึง

ส@งผลต@อการเปIนท@าเรือ

สำหรับเรือสำราญขนาด

ใหญ@  

-ทำการตลาดอย@าง

ต@อเน่ืองและโดดเด@น  

-ทำการตลาดหลาย

ด,านเพื ่อตอบสนอง

ความสนใจของคน

หลายกลุ@ม ส@งผลให,มี

คนเข,าร@วมกิจกรรม

อย @างต @อเน ื ่องและ

หลากหลาย  

ถือได,ว@า เปIนพื้นที่ที่มี

ก า ร ท ำ ก า ร ต ล า ด

อย@างโดดเด@น 

-ใช,เครือข@าย DMO 

ในการทำการตลาด

อย@างมีประสิทธิภาพ 
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เปIนสิ่งที ่คู @แข@งอื ่นๆใน

บริเวณน้ันไม@มี  

-Customer คือ มีการ

ทำการตลาดที ่ตรงกับ

กลุ@มเป®าหมายคือ กลุ@ม

คนที ่ช ื ่นชอบการX ตูน

เร่ืองผีน,อยคิตาโร@ โดยมี

การจ ัดก ิจกรรมท ี ่ มี

ความหลากหลายและ

ตรงกับความสนใจของ

แฟนคลับ 

 

หมายเหตุ 20 คำนิยามของโมเดลการฟ'(นฟูท,องถ่ินและทุนทางสังคมเครือข@าย 

 

สรุปกระบวนการกิจกรรมมะจิซุกุริท่ีมีภาครัฐเป9นผู*นำกระบวนการของเทศบาลเมืองซาไกมินาโตะ 

 กิจกรรมมะจิซุกุริของเมืองน้ีมีจุดเร่ิมต,นของกระบวนการฟ'(นฟูท,องถ่ินโดยเทศบาลเมืองซาไกมินาโตะคือ 

เทศบาลเมืองซาไกมินาโตะซ่ึงเร่ิมจากการออกเทศบัญญัติท่ีส@งเสริมกิจกรรมฟ'(นฟูท,องถ่ิน ทุนทางสังคมท่ีเปIนจุดเด@น

ท่ีสุดของเมืองน้ีคือ การเปIนบ,านเกิดของนักเขียนการXตูนช่ือดังของประเทศญ่ีปุ:นคือ นายมิซุกิ ชิเงะรุ และเปIน

การXตูนท่ีได,รับความช่ืนชอบจากคนท่ัวประเทศญ่ีปุ:น ถึงแม,นายมิซุกิ ชิเงะรุจะไม@ได,อาศัยอยู@ท่ีเมืองน้ีและไปเติบโตท่ี

เมืองโอซาก,าก็ตาม และเทศบาลเมืองซาไกมินาโตะได,นำจุดเด@นน้ีมาเปIนจุดขายท่ีสำคัญ และมีการเร่ิมต,นลงทุนทาง

กายภาพ เช@น การปรับปรุงภูมิทัศนXให,มีบรรยากาศของเมืองของผีในการXตูนเร่ืองผีน,อยคิตาโร@ และมีการสร,างรูปป\(น

โลหะท่ีเปIนตัวนักเขียนและตัวผีต@างๆในการXตูน หลังจากน้ันประชาชนจากท่ัวประเทศญ่ีปุ:นจึงร@วมกันสร,างรูปป\(น

โลหะจนมีจำนวนมากและสามารถต้ังเรียงรายตลอดแนวถนนสายชิเงะรุ นอกจากน้ันเทศบาลเมืองซาไกมินาโตะยัง

ได,ใช,บริการของ organizer ในการกิจกรรมต@างๆท่ีได,รับการตอบรับเปIนอย@างดีจากประชาชนท่ีเปIนแฟนคลับของ

การXตูนเร่ืองผีน,อยคิตาโร@ ทำให,เกิดกิจกรรมสร,างสรรคXต@างๆเปIนจำนวนมาก เช@น การจัดสอบวัดระดับความรู,

 
20 - Company คนในพื้นที่มีความตั้งใจทำงานสูง (คำสำคัญ - ทุนทางสังคม และ win win) 

    - Competitor มีสิ่งที่คูmแขmงและหjางสรรพสินคjาขนาดใหญmไมmมี (คำสำคัญ - ทำใหjแตกตmาง) 

    - Customer ทำการตลาดที่เหมาะสมกับความตjองการของลูกคjา (คำสำคัญ - การตลาดมุmงเปoา) 

    - ความสัมพันธqของการเชื่อมโยงของกลุmมตmางๆในชุมชน หรือ ทุนทางสังคมแบบ Bridging 

    - ความสัมพันธqกับภาครัฐและกลุmมที่มีบทบาทหนjาที่ตmางกัน หรือ ทุนทางสังคมแบบ Linking 
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เก่ียวกับผีญ่ีปุ:น การจัดกิจกรรมท่ีเปIนการเดินเท่ียวบนถนนสายชิเงะรุเปIนประจำทุกป{ และการจัดคอนเสิรXตโดย

นักร,องท่ีเปIนแฟนคลับของผีน,อยคิตาโร@และกิจกรรมอ่ืนๆตลอดท้ังป{ อีกท้ังยังได,รับความร@วมมือจากภาคเอกชนใน

ท,องถ่ินในการผลิตสินค,าหลายชนิดท่ีเก่ียวข,องกับผีน,อยคิตาโร@และเพ่ือนๆ    ซ่ึงเปIนสินค,าท่ีไม@มีจำหน@ายในเมือง

อ่ืนๆของจังหวัด ทตโตะริและในจังหวัดอ่ืนๆ 

 นอกจากน้ี การมีทุนทางสังคมท่ีสำคัญอีกอย@างหน่ึงคือ การเปIนท@าเรือสำหรับข้ึนปลาท่ีสำคัญของประเทศ

ญ่ีปุ:น ทำให,เมืองน้ีมีความโดดเด@นของอาหารญ่ีปุ:นท่ีมาจากปลาและสัตวXน้ำต@างๆท่ีเปIนอาหารซ่ึงต,องการความสด 

เช@น ซูชิและซาชิมิ ส@งผลให,อาหารประเภทน้ีของเมืองซาไกมินาโตะมีความโดดเด@นมาก 

เนื่องจากเปIนเมืองที่อยู@ในเขตที่เรียกว@า “ด,านหลังของประเทศญี่ปุ:น” ซึ่งมีป\ญหาด,านประชากรและไม@ใช@

แหล@งท@องเที่ยวที่โดดเด@นของประเทศญี่ปุ:น จึงมีความร@วมมือกับหน@วยงานราชการภายนอกในบริเวณจังหวัด

ใกล,เคียง มีการสร,างเครือข@ายกับหน@วยงานของจังหวัดใกล,เคียง เช@น สำนักงานจังหวัด และสมาคมนายกเทศมนตรี 

5 เทศบาลในเขตภูมิภาคนี ้ และเทศบาลเมืองซาไกมินาโตะยังได,เรียนรู ,ที ่จะใช,เครือข@ายที ่เรียกว@า DMO 

(Destination Management Organization) เหมือนเขตเทศบาลอื่นๆในภูมิภาคนี้ ส@งผลให,มีกิจกรรมท@องเที่ยว

แบบเรือสำราญขนาดใหญ@ซ่ึงส@งผลต@อการกระตุ,นเศรษฐกิจของเมืองซาไกมินาโตะและเมืองในบริเวณใกล,เคียง 

จึงกล@าวได,ว@า ภาครัฐคือ เทศบาลเมืองซาไกมินาโตะเปIนผู,นำกระบวนการมะจิซุกุริที่สำคัญ และได,รับ

ความร@วมมือจากภาคเอกชนในท,องถิ่นในการผลิตสินค,าต@างๆท่ีเกี่ยวข,องกับเรื่องผีน,อยคิตาโร@ รวมถึงมีการใช, 

organizer เปIนหน@วยงาน outsource เพื ่อช@วยสร,างสรรคXกิจกรรมต@างๆที่อยู @นอกเหนือกิจกรรมของภาครัฐ

เนื่องจากมีเจ,าหน,าที่ไม@เพียงพอ ซึ่งเปIนกระบวนการที่ทำในประเทศไทยเช@นกัน นอกจากนี้บทบาทของภาครัฐคือ 

เทศบาลเมืองซาไกมินาโตะยังมีการเชื่อมต@อกับหน@วยงานเทศบาลของเมืองใกล,เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู,

กิจกรรมต@างๆ รวมถึงการร@วมใช,เครือข@าย DMO ซ่ึงส@งผลให,มีจำนวนนักท@องเท่ียวเพ่ิมข้ึนเปIนจำนวนมาก 
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3 แบบท่ีภาคประชาชนเป9นผู*นำกระบวนการ - เมือง Kinosaki (คิโนะซากิ) เทศบาลเมืองโทะโยะโอะกะ 

จังหวัดเฮียวโกะ  

ข*อมูลพ้ืนฐาน 

 เมืองคิโนะซากิเปIนเมืองที่มีชื่อเสียงด,านการอาบน้ำแร@หรือออนเซ็นตั้งแต@ก@อนสมัยเฮอัน (ประมาณ 1,400 

ป{มาแล,ว) มีชื่อเสียงในด,านการใช,น้ำแร@ในการรักษาโรค มีชื่อเสียงเนื่องจากอยู@ใกล,กับเมืองเกียวโต ทำให,มีขุนนาง 

พระชั้นสูงและกวีที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณมาใช,บริการ ในช@วงกลางสมัยเอโดะจากความนิยมในการเดินทาง

ท@องเที่ยวของประชาชน ทำให,มีการสร,างโรงแรมแบบญี่ปุ:นหรือเรียวกังเปIนจำนวนมากถึง 63 แห@งและเปIนที่นิยม

สำหรับบรรดาซามุไรในสมัยเอโดะ ส@งผลให,มีสถาป\ตยกรรมแบบสมัยเอโดะเปIนจำนวนมาก อีกทั้งยังมีอาหารอร@อย

คือ ปู ซึ่งจับได,เปIนจำนวนมากในฤดูหนาว ซึ่งการเปIนเมืองออนเซ็นหรือเมืองแห@งการอาบน้ำแร@ในบรรยากาศ

โบราณและสามารถรับประทานปูนึ่งในฤดูหนาวส@งผลให,เมืองนี้เปIนที่นิยมอย@างมาก ประมาณการภาษีการลงอาบ

น้ำแร@(ข,อมูลได,รับจากการสัมภาษณX) ประมาณป{ละ 700,000,000 เยน ทำให,บ@อน้ำแร@เปIนแหล@งรายได,ท่ีสำคัญของ

ภาครัฐ  มี่การกำหนด Catch Phrase เพื่อกิจกรรมมะจิซุกะริสำหรับเมืองคิโนะซากิ ซึ่งถูกกำหนดขึ้นในป{ค.ศ.

2005  คือ “เมืองน้ำแร@แห@งประวัติศาสตรXและวรรณกรรม” 

 

ประมาณการยอดเงินภาษีการลงอาบน้ำแร@ของแหล@งน้ำแร@คิโนะซากิ (หนCวย 1 รAอยลAานเยน) 

ป� 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

จำนวน

เงิน 

631 665 674 641 651 703 721 715 695 709 

ตัวเลขจากการสัมภาษณ7เจAาหนAาที่เทศบาลเมืองโทะโยะโอะกะ 

 

 เมืองคิโนะซากิตั ้งอยู @ทางตอนใต,ของจังหวัดเฮียวโกะ เปIนเมืองที ่ล,อมรอบด,วยภูเขาทั ้งสามด,าน มี

สภาพแวดล,อมที่อุดมสมบูรณXจากทะเล ภูเขาและแม@น้ำ มีแม@น้ำโอตะนิผ@านกลางเมืองและมีการปลูกต,นหลิวและ

ต,นซากุระตลอดทางของสองฝ\³งแม@น้ำท่ีผ@านในเมือง มีสถานะเปIนเมืองต้ังแต@สมัยเมจิในป{ค.ศ.1895 ถูกรวมเปIนส@วน

หนึ่งของเทศบาลเมืองโทะโยะโอะกะในป{ค.ศ.2005 ทำให,มีการยุบสำนักงานเมืองคิโนะซากิ แต@มีการเปลี่ยนช่ือ

สถานีรถไฟของบริษัทรถไฟ JR จาก “สถานีคิโนะซากิ” เปIน “สถานีรถไฟบ@อน้ำแร@คิโนะซากิ” สภาพทั่วไปเหมือน

เมืองขนาดเล็กของประเทศญ่ีปุ:นคือ ประสบป\ญหาประชากรลดจำนวนลงเร่ือยๆ ในป{ค.ศ.2015 มีประชากร 3,519 

คน (ตัวเลขจากเทศบาลเมืองโทะโยะโอะกะ) มีจำนวนโรงแรมแบบญี่ปุ:นหรือเรียวกังและโรงแรมทั่วไปจำนวน 107 

แห@ง มีผู,ถูกจ,างงานประมาณ 8,000 คน มีร,านจำหน@ายสินค,าของท่ีระลึก 31 แห@ง มีแหล@งน้ำแร@ 12 แห@ง (ตัวเลขใน

ป{ค.ศ.2004 จากสำนักงานเทศบาลเมืองโทะโยะโอะกะ)  

ในช@วงเศรษฐกิจเฟ'³องฟูตั้งแต@ทศวรรษที่ 1970 มีนักท@องเที่ยวเปIนจำนวนมาก เช@น นักท@องเที่ยวที่มาจาก

การจัดการท@องเที่ยวของบริษัทต@างๆ และกลุ@มท@องเที่ยวทั่วไป ตั้งแต@ทศวรรษท่ี1980 เศรษฐกิจในเขตเมืองซบเซา
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เนื่องจากมีการสร,างร,านซุปเปอรXมารXเก็ตขนาดใหญ@นอกเมือง ในช@วงทศวรรษท่ี 1990 นักท@องเที่ยวลดลงระดับ

หนึ่งแต@ป\จจุบันมีนักท@องเที่ยวจากต@างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเปIนจำนวนมาก ตั้งแต@ป{ค.ศ.1989 เปIนต,นมา

มีนักท@องเท่ียวมาเยือนไม@ต่ำกว@าป{ละ 1,000,000 คน 

 ป\ญหาที่เกิดขึ้นของเมืองคือ จากการที่มีประชากรลดน,อยลง จึงถูกรวมการปกครองกับเมืองโทะโยะโอะ

กะซึ่งเปIนเมืองหลักของจังหวัดและเปIนทางผ@านสู@เมืองน้ีแต@ก็เปIนเมืองที่มีเศรษฐกิจซบเซา ย@านร,านค,าประสบ

ป\ญหาป¨ดตัวเปIนจำนวนมาก ในป{ค.ศ.1980 ย@านคิโนะซากิประสบป\ญหาเกี่ยวกับยากูซ@า เนื่องจากออนเซ็นส@วน

ใหญ@ในประเทศญี่ปุ:นมีการเก็บผลประโยชนXจากร,านค,าต@างๆโดยยากูซ@า ภาคประชาชนในท,องถิ่นจึงมีการรวมตัว

กันต@อต,านยากูซ@าเพื่อรักษาผลประโยชนXของการท@องเที่ยวและส@งผลให,ยากูซ@าต,องออกจากเมือง และการบริหาร

จัดการการท@องเที่ยวภายในบริเวณเมืองคิโนะซากิจึงกลายเปIนการจัดการโดยคนในท,องถิ่นโดยมีสมาพันธXเรียวกัง

เปIนหลัก 

 

    
ยCานรAานคAาของเมืองหลัก คือเทศบาลเมืองโทะโยะโอะกะที่ป�ดตัวลงเปbนสCวนใหญC (ภาพถCายในวันธรรดาชCวงเวลา 12.00-14.00น.) 

(ผูAวิจัยถCายเอง) 
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              หนึ่งในจำนวนรAานจำหนCายอาหารทะเลสดที่มีเรียงรายตลอดทางที่เมืองคิโนะซาก ิ(ผูAวิจัยถCายเอง) 

 
                          ปูที่จับไดAมากในฤดูหนาว และเปbนที่นิยมของนักทCองเที่ยว(ผูAวิจัยถCายเอง) 

 

   
ผลิตภัณฑ7นานาชนิดที่ทำจากทะเลผลิตโดยผูAผลิตทAองถิ่นรายยCอย เปbนผลิตภัณฑ7ทAองถิ่นที่มีราคาแพง(ผูAวิจัยถCายเอง) 
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การท@องเที่ยวถูกมุ@งเป®าไปที่กลุ@มเป®าหมายนักท@องเที่ยวผู,หญิง การจัดการท@องเที่ยวภายในจึงเปIนความ

รับผิดชอบของกลุ@มองคXการปกครองตนเองในชุมชนหรือ “โชไนไก” กลุ@มร,านค,า กลุ@มโรงแรม และสมาคมการ

ท@องเที่ยว ส@วนสำนักงานเทศบาลเมืองโทะโยะโอะกะซึ่งเปIนเมืองหลักของเขตนี้มีหน,าที่ประสานงานร@วมกับ

สำนักงาน DMO (Destination Management Organization) เพื่อทำการประชาสัมพันธXร@วมกับเครือข@าย ซ่ึง

ข,อดีของเมืองโทะโยะโอะกะ คือ เจ,าหน,าที่ของสำนักงาน DMO เปIนผู,ที่เคยอาศัยที่ประเทศไทยเปIนเวลาประมาณ 

20 ป{ และสามารถส่ือสารภาษาไทยเปIนอย@างดี จนสามารถทำแผ@นพับเปIนภาษาไทยและทำการประชาสัมพันธXเปIน

ภาษาไทย ส@งผลให,มีนักท@องเท่ียวคนไทยเปIนจำนวนมาก  

 

กิจกรรมเพ่ือฟtuนฟูท*องถ่ิน 

 ผู,วิจัยประสบป\ญหาในการสัมภาษณXเนื่องจากผู,รับนัดสัมภาษณXลางานกะทันหัน จึงได,ข,อมูลมาเพียง

บางส@วน และไม@พบกิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถิ่นอย@างเปIนรูปธรรมที่รับผิดชอบโดยสำนักงานเทศบาลโทะโยะโอะกะ 

หรือไม@มีการสนับสนุนกิจกรรมมะจิซุกุริใดๆที่เกี่ยวกับการฟ'(นฟูท,องถิ่น พบข,อมูลเพียงแต@กิจกรรมการรักษาระดับ

จำนวนของปูฤดูหนาว คือ การเพาะพันธุXปูซ่ึงเปIนจุดขายของเมืองคิโนะซากิ  

 ผู,วิจัยจึงทำการสัมภาษณXผู,ประกอบการในเมืองคิโนะซากิแทนเจ,าหน,าที่ของเทศบาลเมือง จากข,อมูลการ

สัมภาษณXผู,ประกอบการ พบว@า เมืองออนเซ็นคิโนะซากิ มีลักษณะเปIนเมืองท่ีมีโรงแรมแบบญ่ีปุ:นหรือเรียวกังขนาด

เล็กเปIนส@วนใหญ@ ป\จจุบันมีเรียวกัง 85 แห@ง จำนวนห,อง 1,400 ห,อง รองรับลูกค,าได, 7,000 คน แต@ละเรียวกังมี

ห,องประมาณ 16 ห,องและรองรับลูกค,าได, 82 คน  

 ในช@วงเศรษฐกิจฟองสบู@มีบริษัทแหล@งทุนใหญ@ส@งโครงการเพื่อสร,างโรงแรมขนาดใหญ@ที่เมืองคิโนะซากิ แต@

มีการต@อต,านจากกลุ@มเจ,าของกิจการเรียวกังขนาดกลางและขนาดเล็กของเมือง รวมถึงมีการรวมตัวกันไม@อนุญาต

ให,ใช,แหล@งน้ำแร@ซึ่งจัดการโดยกลุ@มสมาพันธXเรียวกังแห@งเมืองน้ำแร@คิโนะซากิทำให,โครงการก@อสร,างต,องยกเลิกไป

ในท่ีสุด  

 กิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถิ่นส@วนใหญ@เปIนบทบาทของภาคเอกชน หรือ  กลุ@มสมาพันธXเรียวกังแห@งเมืองน้ำแร@

คิโนะซากิ ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีสรุปได,ดังน้ี คือ 

(1) กิจกรรมการสร,างบรรยากาศของเมืองแห@งการอาบน้ำแร@ โดยการสร,างเสน@หXทั้งเมือง คือ การสร,าง 

“ถนนออนเซ็น” เปIนทางเดินบนฝ\³งแม@น้ำโอตะนิเพื่อให,คนเดินได,ตั้งแต@ 3-5 คน และเนื่องจากเรียวกังแต@

ละแห@งเปIนเรียวกังขนาดกลางและเล็ก ไม@มีบ@อน้ำแร@ขนาดใหญ@ จึงมีการสร,างบ@อน้ำแร@ภายนอกเรียวกัง

เปIนบ@อน้ำแร@ขนาดใหญ@จำนวน 7 แห@งซึ่งนักท@องเที่ยวที่อยากลงบ@อน้ำแร@ขนาดใหญ@สามารถเที่ยวได,อย@าง

อิสระ ส@งผลให,นักท@องเที่ยวแต@งชุดยุกะตะเดินออกมาจากเรียวกังเพื่อเดินเล@นและเพื่อลงอาบน้ำแร@ ทำให,

เกิดบรรยากาศของเมืองอาบน้ำแร@ 
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แผนที่ของบCอน้ำแรCขนาดใหญC 7 แหCง 

http://www.kinosaki-spa.gr.jp/information/yumeguri/4.html 

    
  บรรยากาศทั่วไปในเมืองคิโนะซาก ินักทCองเที่ยวสามารถเดินไปอาบน้ำแรCตามบCอตCางๆในชุดยุกะตะ 

http://www.kinosaki3928.com/kinosaki/sotoyu/index.html 

 

(2) กิจกรรมการส@งเสริมให,ใส@ชุดยุกะตะเดินเที่ยว สมาพันธXฯยังได,มีกิจกรรมเพื่อสร,างบรรยากาศของเมือง

อาบน้ำแร@ คือ กิจกรรมส@งเสริมการใส@ชุดยุกะตะเดินเที่ยวในเมืองแห@งการอาบน้ำแร@ กิจกรรมสำคัญคือ 

การให,เช@าชุดยุกะตะ ซึ่งเปIนที่นิยมสำหรับนักท@องเที่ยวสตรีวัยรุ @นเปIนอย@างมาก จึงเกิดบรรยากาศ

นักท@องเท่ียวสตรีวัยรุ@นแต@งยุกะตะเดินเท่ียวในบริเวณเมืองจนเปIนเสน@หXอย@างหน่ึงของเมือง 
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รAานเชCายุกะตะ “อิโระฮะ” 

https://gurutabi.gnavi.co.jp/a/a_1228/ 

 

(3) กิจกรรมการใช, IT เพื่อการฟ'(นฟูท,องถิ่นด,วยบัตร “ยุเมะปะ” เปIนกิจกรรมการใช,ระบบดิจิตอลในการ

บันทึกข,อมูลนักท@องเที่ยว โดยผ@านกิจกรรมการใช,บริการบ@ออาบน้ำแร@ภายนอกเรียวกัง 7 แห@ง (ซึ่งแต@เดิม

ใช,ระบบบันทึกด,วยกระดาษ) ตั้งแต@เดือนตุลาคม ค.ศ.2010 คำว@า “ยุเมะปะ” มาจาก 「ぱっと、湯め

ぐりパス」หรือ “ตั๋วพาสสำหรับลงบ@อน้ำแร@แค@เพียงแตะบัตร” เปIนกิจกรรมที่พัฒนาร@วมกับสถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเพื่อการค,าของประเทศญี่ปุ:น จุดเริ่มต,นของกิจกรรมนี้เริ่มจากกลุ@มองคXกรในท,องถิ่นที่เรียกว@า 

“การประชุมเพื่อ 100 ป{ต@อจากนี้ของคิโนะซากิ” 「城崎このさき 100 年会議」เปIนกลุ@มของสมาพันธX

เรียวกัง สมาคมการท@องเที่ยว สมาคมการค,าและอุตสาหกรรม กลุ@มคนหนุ@มของสมาคมการค,าและ

อุตสาหกรรม กลุ@มสตรี สมาพันธXของที่ระลึก สมาพันธXร,านอาหาร สมาพันธXอุตสาหกรรม สมาพันธXการ

ประมง เปIนต,น ซึ่งเปIนการรวมตัวของกลุ@มที่มีทั้งหมดในเมืองคิโนะซากิ เพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฟ'(นฟู

ท,องถิ่นและการออกแบบแผนแม@บทของเมือง มีตัวแทนของผู,นำจากแต@ละกลุ@มเข,าร@วมประชุมเดือนละ 1 

คร้ังเพ่ือออกแบบกิจกรรมมะจิซุกุริท่ีเรียกว@า “All Kinosaki” กิจกรรมแรกของกลุ@มน้ีคือ บัตรยุเมะปะ 

การใช,บัตรยุเมะปะเริ่มจากการลงทะเบียนหลังจากเช็คอินที่โรงแรมหรือเรียวกัง โดยนักท@องเที่ยว

สามารถใช,ผ@านโทรศัพทXมือถือ รวมถึงบัตรจ@ายเงินประเภท Suica และ ICOACA นักท@องเที่ยวจะได,รับ

บัตรพร,อมบารXโค,ดสามารถใช,ในการลงอาบน้ำแร@ และใช,ซื้อของตามร,านต@างๆแทนเงินสด เปIนการอำนวย

ความสะดวกแก@นักท@องเที่ยวที่ไม@สะดวกต@อการถือกระเป½าเงิน เพียงแค@ห,อยบัตรนี้ติดตัวก็สามารถใช,

บริการบ@อน้ำแร@ ร,านอาหารและร,านของที่ระลึกได, การซื้อของที่ร,านต@างๆจะมีการส@งข,อมูลออนไลนXไปยัง

โรงแรม และนักท@องเที่ยวจะต,องจ@ายค@าสินค,าและบริการเมื่อเช็คเอาทXจากโรงแรม กิจกรรมการใช,บัตร   

ยุเมะปะนี้ไม@เพียงแต@เปIนการอำนวยความสะดวกแก@นักท@องเที่ยวเท@านั้น ยังเปIนการเก็บข,อมูลการใช,

บริการและการใช,จ@ายของนักท@องเท่ียวเพ่ือใช,เปIนข,อมูลสำคัญในการทำธุรกิจต@อไป 
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ตัวอยCางบัตรยุเมะปะ       ดAานหลังบัตร เปbนบาร7โคAด ระบุชื่อเรียวกัง และวันที่สามารถใชAไดA 

https://onsen-trip.com/814.html       https://www.kinosaki.co.jp/ゆめぱ・ゆかたクレジット/3444/ 

 

 
แผนที่ของรAานที่สามารถใชAบัตรยุเมะปะ 

https://www.kinosaki.co.jp/ゆめぱ・ゆかたクレジット/3831/ 

 

 (4) กิจกรรมต@อเน่ืองจากองคXกร “การประชุมเพ่ือ 100 ป{ต@อจากน้ีของคิโนะซากิ” ส@งผลต@อการต้ังบริษัท 

เพ่ือกิจกรรมมะจิซุกุริ คือ บริษัท “ยุโนะมะจิคิโนะซากิ” (เมืองแห@งน้ำแร@คิโนะซากิ) 「湯のまち 

城崎」ต้ังข้ึนในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2013 ทำกิจกรรมเฉพาะเร่ืองการฟ'(นฟูท,องถ่ินตามนโยบายของกลุ@ม 

“การประชุมเพื่อ 100 ป{ต@อจากนี้ของคิโนะซากิ” เพื่อให,การดำเนินงานคล@องตัวขึ้น เช@น  การจัดการท่ี

จอดรถ 3 แห@งของเมือง  การดูแลการจัดการลิฟตXและระบบป®องกันไฟของเรียวกังในเมือง และการยื่นขอ

เปIนสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุ:น เปIนต,น  

(5) กิจกรรมการเพาะพันธุXปูฤดูหนาว เปIนสิ่งที่ภาครัฐทำเปIนกิจกรรมสำหรับการฟ'(นฟูท,องถิ่น คือ การ

วางแผนเพาะพันธุXปูที่นิยมรับประทานในฤดูหนาว เนื่องจากปูมีจำนวนลดน,อยลงอย@างมาก (ยังคงเปIน

แผนงานแต@ยังไม@ได,เร่ิมดำเนินการ) 
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(6) กิจกรรมการให,บริการ Wi-Fi นอกจากน้ียังให,บริการข,อมูลเก่ียวกับการท@องเท่ียวผ@านเว็บไซตXและแผ@น 

พับในภาษาต@างประเทศ เช@น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาจีนและภาษาไทย   

  

 สำหร ับการตลาดนั ้น ม ีการใช , เคร ือข @ายของ DMO (Destination Management Organization) 

เช@นเดียวกับเมืองซาไกมินะโตะ และมีจุดเด@นคือ ตัวแทนของเครือข@ายเปIนคนญี่ปุ:นที่เคยอาศัยอยู@ในประเทศไทย

เปIนเวลานานจนสามารถสื ่อสารภาษาไทยได,เปIนอย@างดี และมีการทำการประชาสัมพันธXด ,วยเว็บไซตX 

https://visitkinosaki.com  มี Catch phrase เพ่ือประชาสัมพันธX คือ “กินปู ดูหิมะ แช@ออนเซ็น” ท่ีมีเน้ือหาเปIน

ภาษาไทยและมีเครือข@ายของบริษัททัวรXในประเทศไทยหลายแห@ง พบว@า มีนักท@องเที่ยวคนไทยนิยมไปแต@งชุดยูกะ

ตะเดินเล@น ลงแช@ออนเซ็นและรับประทานปูต,มท่ีเมืองคิโนะซากิเปIนจำนวนมาก 

 

                                   
     แผCนพับแนะนำการทCองเที่ยวเปbนภาษาไทย จัดทำโดยเจAาหนAาที่ DMO ของเมืองโทะโยะโอะกะ (ไดAรับจากสำนักงาน) 
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ดAานในของแผCนพับที่จัดทำโดยเจAาหนAาที่ของ DMO ประจำเมืองโทะโยะโอะกะ (ไดAรับจากสำนักงาน) 

 

ทุนทางสังคม 

 ผู,วิจัยพบว@า เมืองคิโนะซากิ มีทุนทางสังคมดังน้ี คือ  

 (1) ทุนทางสังคมทางธรรมชาติและประวัติศาสตรXเน่ืองจากแหล@งออนเซ็นท่ีมีช่ือเสียงมาแต@โบราณ และยัง 

มีสถาป\ตยกรรมของสมัยเอโดะท่ีงดงาม 

(2) ทุนทางสังคมทางธรรมชาติอาหาร เปIนแหล@งจับปูฤดูหนาวของประเทศญี่ปุ:น ทำให,เกิดการท@องเที่ยว

แบบ Gourmet tour 

(3) ทุนทางสังคมทางภาคอุตสาหกรรมขนาดย@อมมีความเข,มแข็ง สังเกตได,จากผลิตภัณฑXโดย

ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความหลากหลาย  
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พ้ืนท่ี โมเดลการฟ'(นฟูท,องถ่ิน 

 

 ทุนทางสังคมเครือข@าย ทุนทางสังคมอ่ืน 

 

การตลาด 

 

คิโนะซากิ -แบบ Company  

-แบบ Competitor 

-แบบ Customer  

คำอธิบายเพ่ิมเติม 

- Company ก ลุ@ ม

สมาพ ันธ X เร ียวก ังแห@ง

เมืองน้ำแร@คิโนะซากิ มี

ก า ร รวมต ั วก ั นอย @ า ง

เข,มแข็งภายในกลุ@มแล,ว 

ย ังม ีความตั ้งใจในการ

ทำงานสูง โดยมีบทบาท

เป Iนผ ู ,นำก ิจกรรมการ

ฟ'(นฟูท,องถิ่น ในนามของ

กล ุ @มองค Xกรท ี ่ เร ียกว@า 

“การประชุมเพื่อ 100 ป{

ต@อจากนี้ของคิโนะซากิ” 
「城崎このさき 100 年

会議」ประกอบด,วยกลุ@ม

ของสมาพ ันธ X เร ี ยว กัง 

สมาคมการท @องเท ี ่ ยว 

ส ม า ค ม ก า ร ค , า แ ล ะ

อ ุตสาหกรรม กล ุ @มคน

หนุ @มของสมาคมการค,า

และอุตสาหกรรม กลุ@ม

สตรี สมาพันธXของท่ีระลึก 

สมาพ ันธ X ร , านอาหาร 

สมาพันธ Xอ ุตสาหกรรม 

สมาพันธXการประมง มี

-แบบ Bonding 

-แบบ Bridging 

-แบบ Linking (ภาค

ประชาชนเปIนผู,นำ) 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 

-Bonding ของชุมชนเดิม

ของเมืองนี้มีความเข,มแข็ง

มากเป Iนกล ุ @มสมาพันธX

เรียวกังแห@งเมืองน้ำแร@คิ

โนะซากิ หรือ กลุ@มโรงแรม

แบบญี ่ป ุ :นซ ึ ่งม ีโรงแรม

หลายแห@งดำเนินการมา

หลายช่ัวคน  

-Bridging ม ีการรวมตัว

เช ื ่อมโยงระหว @างกลุ@ม

ต @างๆเพ ื ่อก ิจกรรมการ

ฟ'(นฟูท,องถิ่น คือ กลุ@มเพ่ือ 

“การประชุมเพื ่อ 100 ป{

ต@อจากนี้ของคิโนะซากิ” 
「城崎このさき 100 年

会議」 

ทำกิจกรรมสร ,างสรรคX

ร@วมกันในท,องถ่ิน  

-Linking ความส ัมพ ันธX

เช ื ่อมโยงก ับภาคร ัฐไม@

เด@นชัด เน่ืองจากเปIนพ้ืนท่ี

ที่ถูกยุบรวมการปกครอง 

และไม@มีสำนักงานท,องถ่ิน

ในชุมชน  

-ทุนทางสังคมที่เด@นชัด 

คือ ทุนทางสังคมทาง

ประว ัต ิ ศาสตร Xและ

วัฒนธรรม เนื ่องจาก

เปIนพื้นที่อาบน้ำแร@ที่มี

ปรากฏในวรรณกรรม

มาต้ังแต@สมัยเฮอัน เปIน

ที่นิยมในบรรดาขุนนาง 

กวี รวมถึงชนชั้นซามุไร

ในสมัยเอโดะ 

-ทุนทางสังคมทางด,าน

อาหาร เปIนแหล@งจับปู

ฤดูหนาวที ่สำคัญของ

ภ ู ม ิ ภ า ค น ี ้  แ ล ะ มี

อ ุตสาหกรรมอาหาร

ทะเล 

-จุดด,อยที่เกิดจากการ

ม ี ป ร ะ ช า ก ร ล ด ล ง

เรื่อยๆจนส@งผลต@อการ

รวบรวมการปกครอง

ก ับองค Xการปกครอง

ส@วนท,องถิ ่นใกล,เคียง 

ส @งผลต @อการรวมตัว

ของกลุ @มชุมชนเดิมใน

ท,องถิ ่นเพื ่อความอยู@

รอด  

-ทำการตลาดโดยใช,

เคร ือข @ ายระหว @าง

ภูมิภาคที่ DMO มีจุด

แข็งคือ ตัวแทนของ 

DMO เปIนคนที ่ เคย

อาศัยอยู@ประเทศไทย

เ ป I น เ ว ล า น า น  มี

ความสามารถทาง

ภาษาไทยและเข,าใจ

ว ัฒนธรรมของคน

ไทย 

-มีการทำการตลาด

ม ุ @ ง เป ®าท ี ่กล ุ @มสตรี

วัยรุ@น 
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การทำงานกันแบบต@างได,

ผลประโยชนXในธุรกิจของ

ต น เ อ ง  ท ำ ใ ห , เ กิ ด

ความสัมพันธXท่ีย่ังยืนแบบ 

win win  

-Competitor สิ่งที่คู@แข@ง

ในบริเวณภูมิภาคนี้ไม@มี 

ได,แก@ บรรยากาศเมืองออ

นเซ็นขนาดเล็กด,วยเรียว

กังแบบเก@า มาจากความ

พยายามในการควบคุม

ขนาดของธุรกิจโรงแรม

ให , เ ป I นแบบ เม ื อ งออ

นเซ็นขนาดเล็ก ซึ ่งเปIน

เสน@หXที ่สำคัญของเมือง 

และยังคงความเปIนเมือง

ออนเซ็นที ่ม ีน ัยยะทาง

ประวัติศาสตรX 

- Customer ม ี ก า ร ท ำ

การตลาดที่เหมาะสมกับ

กลุ@มเป®าหมาย คือ กลุ@ม

สตรีวัยรุ@น  

แต@ม ีความเช ื ่อมโยงกับ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเพ่ือ

การค , าร @ วมก ันพ ัฒนา

ระบบการใช,บัตรยุเมะปะ 

แ ล ะ ส า ม า ร ถ ใ ช , เ พ่ื อ

รวบรวมข,อมูลเกี ่ยวกับ

นักท@องเที ่ยวเพื ่อใช ,ใน

การตลาด 

 

 

 

หมายเหตุ 21 คำนิยามของโมเดลการฟ'(นฟูท,องถ่ินและทุนทางสังคมเครือข@าย 

 
21 - Company คนในพื้นที่มีความตั้งใจทำงานสูง (คำสำคัญ - ทุนทางสังคม และ win win) 

    - Competitor มีสิ่งที่คูmแขmงและหjางสรรพสินคjาขนาดใหญmไมmมี (คำสำคัญ - ทำใหjแตกตmาง) 

    - Customer ทำการตลาดที่เหมาะสมกับความตjองการของลูกคjา (คำสำคัญ - การตลาดมุmงเปoา) 

    - ความสัมพันธqของชุมชนแบบดั้งเดิม หรือ ทุนทางสังคมแบบ Bonding  

    - ความสัมพันธqของการเชื่อมโยงของกลุmมตmางๆในชุมชน หรือ ทุนทางสังคมแบบ Bridging 

    - ความสัมพันธqกับภาครัฐและกลุmมที่มีบทบาทหนjาที่ตmางกัน หรือ ทุนทางสังคมแบบ Linki 
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สรุปกระบวนการกิจกรรมมะจิซุกุริท่ีมีภาคประชาชนเป9นผู*นำกระบวนการของเทศบาลเมืองคิโนะซากิ 

 ป\ญหาของเมืองคิโนะซากิเกิดจาการมีประชาชนลดน,อยลง ส@งผลให,มีการรวมเขตการปกครองกับองคXการ

ปกครองส@วนท,องถ่ินท่ีเปIนเมืองหลักของจังหวัดท่ีอยู@ในบริเวณใกล,เคียงคือ เมืองโทะโยะโอะกะ ทำให,เมืองคิโนะซา

กิประสบป\ญหาเช@นเดียวกับเมืองอ่ืนๆท่ีถูกรวมการปกครองคือ ความห@างไกลจากการบริการและการบริหารของ

องคXการปกครองส@วนท,องถ่ินและสำนักงานเมืองคิโนะซากิถูกยุบไป แต@เน่ืองจากเปIนเมืองท่ีมีทุนทางสังคมทาง

เครือข@ายเดิมจากการเปIนเมืองท่ีมีช่ือเสียงของเมืองออนเซ็นท่ีมีช่ือเสียงของประเทศญ่ีปุ:นมาต้ังแต@สมัยเอโดะ หรือ 

ประมาณ 400 กว@าป{มาแล,วจึงส@งผลให,มีการรวมตัวของประชาชนเพ่ือแก,ป\ญหาท่ีเกิดข้ึนในเมืองคิโนะซากิ 

 เกิดกิจกรรมมะจิซุกุริท่ีมีภาคประชาชนเปIนผู,นำกระบวนการ คือ กลุ@ม “โชไนไก” หรือกลุ@มผู,อาศัยใน

ละแวกใกล,เคียงซ่ึงเปIนกลุ@มท่ีมีอยู@ในทุกจังหวัดท่ัวประเทศญ่ีปุ:น ซ่ึงการรวมการปกครองกับเทศบาลโทะโยะโอะกะ

และทำให,สำนักงานเมืองคิโนะซากิถูกยุบตัวลง กลุ@ม “โชไนไก” จึงต,องทำหน,าท่ีเปIนหน@วยการปกครองภายใน

ชุมชนแทนสำนักงานเมืองท่ียุบไป ซ่ึงโชไนไกแต@ละแห@งในประเทศญ่ีปุ:นจะมีสำนักงานของตนเองในชุมชนน้ันๆและ

เปIนพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชน กลุ@มโชไนไกของเมืองคิโนะซากิจึงเปIนกลุ@มหลักในการเปIนแกนนำและเช่ือมต@อ

ระหว@างกลุ@มต@างๆภายในเมืองและรับผิดชอบจัดการท@องเท่ียวภายใน ส่ิงท่ีทำคือรวมกลุ@มต@างๆภายในเมืองเร่ิมจาก

กลุ@มท่ีใหญ@ท่ีสุดของเมืองน้ีคือ กลุ@มสมาพันธXเรียวกังแห@งเมืองคิโนะซากิซ่ึงเปIนการรวมตัวของกลุ@มโรงแรมขนาดเล็ก

และเรียวกังหรือโรงแรมแบบญ่ีปุ:นของเมือง กลุ@มร,านค,า กลุ@มอุตสาหกรรม และสมาคมการท@องเท่ียว 

 กิจกรรมท่ีเปIนรูปธรรมของกลุ@มในเมืองคือ การต้ังกลุ@ม “การประชุมเพ่ือ 100 ป{ต@อจากน้ีของคิโนะซากิ” มี

กิจกรรมสร,างสรรคXในการสร,างบรรยากาศของเมืองออนเซ็น เช@น การสร,างบ@อน้ำแร@ขนาดใหญ@ 7 แห@ง กิจกรรมการ

แต@งชุดยุกะตะ การใช,บัตร “ยุเมะปะ” ท่ีเปIนการใช,บัตรท่ีมีบารXโค,ด ในการจ@ายสินค,าและบริการ รวมท้ังเปIนการ

เก็บข,อมูลเก่ียวกับนักท@องเท่ียว การท@องเท่ียวถูกมุ@งเป®าไปท่ีกลุ@มเป®าหมายนักท@องเท่ียวผู,หญิง 

 เน่ืองจากอยู@ในภูมิภาคท่ีเรียกว@าเปIนด,านหลังของประเทศญ่ีปุ:น และมีการใช,เครือข@าย DMO เช@นเดียวกับ

เมืองอ่ืนๆ ประกอบกับเจ,าหน,าท่ีของสำนักงาน DMO เปIนผู,ท่ีเคยอาศัยท่ีประเทศไทยเปIนเวลาประมาณ 20 ป{ และ

สามารถส่ือสารภาษาไทยเปIนอย@างดี จนสามารถทำแผ@นพับเปIนภาษาไทยและทำการประชาสัมพันธXเปIนภาษาไทย 

ส@งผลให,มีนักท@องเท่ียวคนไทยเปIนจำนวนมาก 

 จึงกล@าวได,ว@า กระบวนการท่ีสำคัญของเมืองคิโนะซากิเร่ิมจากกลุ@มชุมชนท่ีเรียกว@า “โชไนไก” ซ่ึงเปIนกลุ@ม

ท่ีมีอยู@อย@างกระจัดกระจายท่ัวประเทศญ่ีปุ:นและมีกิจกรรมหลักในการดูแลเปIนตัวแทนของภาครัฐในการส@งข@าวแก@

ประชาชนและดูแลท่ัวไปในชุมชน เม่ือสำนักงานเมืองคิโนะซากิถูกยุบไปกลุ@มโชไนไกจึงต,องทำหน,าท่ีเปIนผู,นำแทน

ภาครัฐเดิมน่ันเอง การเปIนผู,นำกระบวนการมะจิซุกุริน้ีส@งผลต@อความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชนและ

ส@งผลต@อการฟ'(นฟูท,องถ่ินของเมืองได,อย@างประสบผลสำเร็จ  



 103 

4 แบบที่ภาคเอกชนเป9นผู*นำกระบวนการ - ย2านชุมชน Kurokabe Square (คุโระคะเบะสแควรJ) เทศบาล

เมืองนางะฮะมะ จังหวัดชิกะ 

ข*อมูลพ้ืนฐาน 

 เมืองนางะฮะมะ เปIนเมืองท่ีสร,างข้ึนโดยผู,นำทหารช่ือ โทะโยะโทะมิ ฮิเดะโยะชิ ผู,นำกองทัพประมาณ เม่ือ

400 กว@าป{มาแล,ว  เปIนเมืองที่มีความรุ@งเรืองทางการค,าและย@านคุโระคะเบะมีความเจริญทางเศรษฐกิจจนถึงสมัย

เมจิ  

ย@านชุมชนคุโระคะเบะสแควรXต้ังอยู@ในเขตเทศบาลเมืองนางะฮะมะ แต@เดิมในบริเวณน้ีมีย@านร,านค,า 6 แห@ง

หรือ ถนน 6 สาย เปIนย@านร,านค,าที่มีเศรษฐกิจรุ@งเรืองและประชาชนที่อาศัยในบริเวณนี้จับจ@ายใช,สอยสินค,าใน

ชีวิตประจำวันในบริเวณย@านร,านค,านี้ แต@เดิมไม@ได,เรียกว@า “คุโระคะเบะ” แต@เรียกภายหลังตามกิจกรรมที่เกิดข้ึน

ของบริษัทเอกชนในบริเวณย@านการค,านี้ คำว@า “คุโระคะเบะ” หมายถึง “กำแพงดำ” ซึ่งเปIนอาคารที่สร,างขึ้นเพ่ือ

เปIนธนาคารแห@งชาติของประเทศญ่ีปุ:นแห@งท่ี 130 สาขานางะฮะมะเม่ือป{ค.ศ.1900 ในสมัยเมจิ สร,างเปIนตัวอาคาร

ที่มีสีดำจึงมีชื่อเรียกว@า “ธนาคารอาคารสีดำ” และเปIนศูนยXกลางของเศรษฐกิจของเมืองตั้งแต@นั้นมา ต@อมาในราว

ปลายทศวรรษที่ 1960 ทั่วประเทศญี่ปุ:นมีการสร,างร,านซุปเปอรXมารXเก็ตขนาดใหญ@ขึ้นทั่วไปตามชานเมืองของเมือง

หลักในแต@ละจังหวัด และเมืองนางะฮะมะก็ได,รับผลกระทบเช@นกัน ทำให,ร,านค,าในย@านการค,าเดิมซบเซาเนื่องจาก

แต@เดิมวิถีชีวิตของประชาชนจะซ้ือของท่ีร,านในย@านการค,าน้ี แต@ร,านซุปเปอรXมารXเก็ตนอกเมืองมีสินค,าหลากหลายมี

ราคาถูกกว@า ประกอบกับเจ,าของร,านค,าหลายแห@งมีอายุมากขึ้นไม@สามารถดำเนินกิจการต@อไปได,และไม@มีผู,สืบทอด 

ทำให,ร,านค,าหลายแห@งต,องป̈ดตัวลง ส@วนใหญ@ร,านค,าอยู@ในสภาพป̈ดร,าง 

สภาพท่ัวไปเก่ียวกับประชากร คือ มีประชากรลดลงอย@างต@อเน่ือง เน่ืองจากอยู@ไม@ไกลจากเมืองใหญ@ เช@น 

เกียวโต ประชากรส@วนหน่ึงท่ีมีถ่ินกำเนิดในเมืองจึงย,ายออกไปอาศัยท่ีเมืองใหญ@ บางส@วนยังคงเดินทางมาทำงานใน

บริเวณน้ีและตอนเย็นกลับไปอาศัยภายนอกเมือง ร,านค,าบางแห@งไม@มีผู,สืบทอดกิจการ จึงมีการเป̈ดให,เช@าทำธุรกิจ 

ซ่ึงคนทำธุรกิจมาจากภายนอกและส@งผลต@อการรักษาวัฒนธรรมชุมชนเดิม  

สำหรับอาคารธนาคารคุโระคะเบะนั้น เมื่อเศรษฐกิจในพื้นที่ซบเซาลงก็มีการป¨ดตัวลงและตัวอาคารถูก

ขายให,แก@กลุ@มผู,สอนศาสนาคริสตXนิกายคาทอลิกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำกิจกรรมการสอนศาสนาในวัน

อาทิตยXและสอนภาษาอังกฤษให,กับเด็กในย@านนี้ ตัวอาคารถูกทาด,วยสีขาวแต@ก็ยังถูกเรียกว@า “อาคารสีดำ” ต@อมา

กลุ@มผู,สอนศาสนาเลิกทำกิจกรรมและได,ย,ายไปยังเมืองอื่น ตัวอาคารถูกขายต@อให,กับบริษัทอสังหาริมทรัพยXและมี

โครงการจะทุบท้ิงเพ่ือทำเปIนอาคารเพ่ือการค,าแบบใหม@  
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ยCานการคAาบริเวณใกลAเคียงกับอาคารดำ ซึ่งไมCมีการปรับปรุงและไมCมีกิจกรรมฟIJนฟูเศรษฐกิจ มีรAานคAาหลายแหCงป�ดตัวลง 

(ถCายเวลากลางวันในวันธรรมดา) (ผูAวิจัยถCายเอง) 

 

กิจกรรมเพ่ือฟtuนฟูท*องถ่ิน 

 กิจกรรมฟ'(นฟูท,องถิ่นในบริเวณน้ีดำเนินการโดยมีภาคเอกชนเปIนผู,นำอย@างเข,มแข็ง และภาครัฐคือ 

เทศบาลเมืองเปIนเพียงผู,ให,การสนับสนุนด,านเงินทุนบางส@วนและการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ กิจกรรม

เพื่อฟ'(นฟูท,องถิ่นจึงเปIนกิจกรรมเพื่อการค,าและการท@องเที่ยว และเปIนแบบอย@างของย@านการค,าที่มีความสามารถ

สร,างแบรนดXของท,องถิ่นโดยใช,ทุนทางสังคมทางด,านภูมิศาสตรX คือ ทะเลสาบบิวะ และทุนทางสังคมทางด,าน

ประวัติศาสตรXของเมือง 

 การดำเนินธุรกิจที่สำคัญ คือ การทำกระจกและแก,ว มีบทบาทที่สำคัญในการฟ'(นฟูเศรษฐกิจโดยรวมของ

ท,องถิ่นด,วยการพัฒนาสินค,าที่มีเอกลักษณXเฉพาะตัว โดยใช,วัตถุดิบภายในท,องถิ่นเช@น การใช,เปลือกหอยที่มาจาก

ทะเลสาบบิวะ และมีการออกแบบโดยศิลป¨นท,องถิ่น เปIนกิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถิ่นแบบ Theme park ของการ

เปIนเมืองแห@งธุรกิจแก,วและกระจก 

 กิจกรรมเพ่ือการฟ'(นฟูท,องถ่ิน สามารถสรุปได,ดังน้ี คือ 

(1) กิจกรรมการฟ'(นฟูย@านร,านค,าทางกายภาพ โดยกลุ@มนักธุรกิจที่เดิมเคยอาศัยในย@านร,านค,าของเมืองน้ี

ร@วมมือกับเพื่อนจากกลุ@มคนหนุ@ม หรือ เซเน็งไก ซึ่งเคยร@วมกิจกรรมกันมาตั้งแต@สมัยยังหนุ@ม เช@น จัดงาน

เทศกาลท,องถิ่นร@วมกัน ได,ร@วมกัน 8 คนก@อตั้งเปIนบริษัทในป{ค.ศ.1988 (มีเพียงบางคนที่เปIนนักธุรกิจใน

พื้นที่และบางคนทำธุรกิจผ,าทอในจังหวัดชิกะ) รวมทุนคนละประมาณ 10,000,000 – 15,000,000 เยน 

มีการรวมเงินทุนโดยมีเงินทุนในการตั้งบริษัทมาจากเทศบาลเมืองนางะฮะมะ 40,000,000 เยน และมา

จากการรวมตัวของเอกชน 90,000,000 เยน   
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ในป{ค.ศ.1989 เริ่มกิจการของบริษัท โดยตั้งชื่อว@า “คุโระคะเบะสแควรX” บริหารในรูปแบบของ Third 

sector เริ่มต,นปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบอาคารสีดำ ในป{ค.ศ.1990 ประธานบริษัทได,เดินทางไปดูงานท่ี

จังหวัดฮอกไกโดและเดินทางไปยังหลายประเทศทั่วโลก หลังจากนั้น จึงมีแนวคิดจะทำธุรกิจเก่ียวกับแก,ว

และกระจกตามแบบที่ได,ดูมาจากประเทศอิตาลีและเริ่มสร,างโรงงานทำแก,ว เทศบาลได,ประกาศเทศ

บัญญัติเกี่ยวกับการอนุรักษXเมืองในป{ค.ศ.1991 บริษัทได,ซื้ออาคารโดยรอบและทำการปรับปรุงซ@อมแซม

รวมถึงทำให,เปIนสีดำทั้งหมด และทำการค,าในรูปแบบต@างๆ เช@น การทำธุรกิจกระจกและแก,ว ธุรกิจการ

ท@องเท่ียว และธุรกิจของฝาก เปIนต,น 

 

 
 บริษัทคุโระคะเบะ ปรับปรุงประตูทางเขAายCานการคAา (ผูAวิจัยถCายเอง) 

 

 
อาคารคุโระคะเบะ (ผูAวิจัยถCายเอง) 
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ภายในตัวอาคารทำเปbนรAานคAาเครื่องแกAว(ผูAวิจัยถCายเอง) 

 

 

 
อาคารโดยรอบที่ถูกปรับปรุงเปbนรAานคAาและสำนักงานสำหรับบริษัทคุโระคะเบะ(ผูAวิจัยถCายเอง) 

 

 
  หAองน้ำดAานหลังสรAางในรูปแบบของโกดังสมัยเอโดะเพื่อสรAางบรรยากาศของเมืองพCอคAา (ผูAวิจัยถCายเอง) 
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แผนที่เพื่อเดินทCองเที่ยวในบริเวณเมืองนางะฮะมะ (ผูAวิจัยถCายเอง) 

 

   
แผนที่สำหรับเดินทCองเที่ยว บริเวณยCานการคAา Kurokabe Square (ไดAรับจากสำนักงาน) 
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แผนที่สำหรับเดินทCองเที่ยว รAานอาหาร และรAานของที่ระลึกบริเวณยCานการคAา Kurokabe Square (ไดAรับจากสำนักงาน) 

 

(2) กิจกรรมการพัฒนาสินค,าหัตถกรรมท,องถิ่น และการยกระดับคุณภาพสินค,าท,องถิ่น รวมถึงการทำ

การตลาด นอกจากสินค,าที่เปIนเอกลักษณXของเมืองแล,ว บริษัทได,ทำธุรกิจเพื่อส@งเสริมเศรษฐกิจของ

ท,องถิ่นโดยรวมด,วยการพัฒนาสินค,าท,องถิ่นที่ผลิตแบบดั้งเดิมและมีชื ่อเสียงแต@ประสบป\ญหาเรื ่อง

การตลาด โดยนำมาบรรจุหีบห@อใหม@ในรูปแบบของบริษัท เช@น ในรูปของเทศกาลของท,องถิ่น และมีการ

ให,เร่ืองราวเก่ียวกับผู,จำหน@าย นอกจากน้ี ยังมีมุมจำหน@ายสินค,าท,องถ่ินท่ีมาจากภูมิภาคใกล,เคียงเช@นกัน  

เช@น การพัฒนาสินค,าประเภทแก,ว ซ่ึงมีการนำเอาเปลือกหอยที่จับได,จากทะเลสาบบิวะ มาผลิตสินค,าโดย

ใช,เทคนิคการผลิตแบบด้ังเดิมผสมกับเทคนิคแบบใหม@  

  

                      
กระบวนการทำหอยมุกจากทะเลสาบบิวะเพื่อผสมในเครื่องแกAว และแกAวที่ทำจากวัตถุดิบในทAองถิ่น (ผูAวิจัยถCายเอง) 



 109 

 

 
ศิลป�นผูAออกแบบแกAวซึ่งทำในกระบวนการแบบโบราณ พรAอมกับมีรูปศิลป�นผูAออกแบบ(ผูAวิจัยถCายเอง) 

 

นอกจากนี้ ยังมีการนำเปลือกหอย มาทำเครื่องประดับ โดยเน,นการทำสินค,าเปIนสีฟ®า ตามแบบสีของ

ทะเลสาบบิวะ  

 

           
 

                          
เครื่องประดับที่ทำจากหอยมุกจากทะเลสาบบิวะ และทำเปbนสีฟ�าตามสีของทะเลสาบ(ผูAวิจัยถCายเอง) 
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นอกจากสินค,าที่ผลิตขึ้นมาใหม@แล,ว ยังมีการนำสินค,าแบบดั้งเดิมของท,องถิ่น ซึ่งเปIนอาหารและ

ขนมแบบด้ังเดิม ผลิตโดยผู,ประกอบการรายย@อยของเมือง นำมาบรรจุผลิตภัณฑXในกล@องท่ีมีลวดลายท่ีเปIน

เอกลักษณXของเมือง ได,แก@ รูปสถานท่ีทางประวัติศาสตรX สถานท่ีทางธรรมชาติ รูปกล@องท่ีเปIนงานเทศกาล

ประจำป{ของท,องถิ่น รวมถึงนำผลิตภัณฑXแบบดั้งเดิมมาบรรจุในแบบสมัยใหม@ เปIนหีบห@อที่ไม@ใหญ@เหมาะ

สำหรับผู,อาศัยคนเดียว รวมท้ังมีเร่ืองราวของผู,ผลิต เปIนการสร,างเร่ืองราวและเพ่ิมมูลค@าของสินค,าท,องถ่ิน

ได,อย@างดี และยังมีมุมจำหน@ายสินค,าท่ีโดดเด@นจากจังหวัดชิกะ เช@น เหล,าสาเกและเซมเบ, เปIนต,น 

จากการบริหารจัดการในรูปแบบของบริษัทและมีนโยบายแสวงหากำไรในรูปแบบต@างๆ ทั้งการ

โฆษณาให,เปIนแหล@งท@องเที่ยวและการจำหน@ายสินค,าที่หลากหลายทั้งสินค,าที่มีเอกลักษณXของตนเอง และ

สินค,าดั้งเดิมแต@มีการทำหีบห@อให,มีเอกลักษณXของเมือง ส@งผลให,มีผลประกอบการที่มีรายได,สูง สามารถ

ดำเนินกิจการได,อย@างต@อเน่ือง  

   

               
ขนมของทAองถิ่นที่นำมาบรรจุหีบหCอใหมCเปbนการเพิ่มมูลคCาสินคAา โดยการใชAรูปที่เกี่ยวกับทAองถิ่น (ผูAวิจัยถCายเอง) 
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 ภาพเทศกาลภายในชุมชนเมืองนางะฮะมะ ไดAรับรางวัลมรดกทางวัฒนธรรมไรAรูปของยูเนสโก (ผูAวิจัยถCายเอง) 

 

                         
มุมสินคAาทAองถิ่นในเมืองนางะฮะมะ ที่ทำบรรจุหีบหCอใหมCดAวยรูปของงานเทศกาลประจำเมืองนางะฮะมะ ซึ่งเปbนเทศกาล

การแหCรถลากมีเด็กในชุมชนแตCงกายแบบคาบกุิรCวมในขบวนบนรถลาก(ผูAวิจัยถCายเอง) 
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ขนมเซมเบAของทAองถิ่นที่มีชื่อเสียงมานาน นำมาบรรจุหีบหCอใหมC พรAอมมีคำอธิบายเกี่ยวกับผูAผลิต(ผูAวิจัยถCายเอง) 

   
 ขนมธรรมดา นำมาบรรจุในแบบโบราณของบริษัทและทำเปbนหCอขนาดเล็ก เหมาะกับผูAอยูCคนเดียว (ผูAวิจัยถCายเอง) 

  
 ขนมธรรมดา มีการเพิ่มรสชาติแบบสมัยใหมC เชCน ใสCมายองเนส บรรจุหCอขนาดเล็กในแบบของบริษัท (ผูAวิจัยถCายเอง) 
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  เหลAาสาเกทAองถิ่น เพิ่มมูลคCาเรื่องราวของโครงการยกระดับการผลิตเหลAาทAองถิ่น (ผูAวิจัยถCายเอง) 

                
ขนมเซมเบAธรรมดา หาซื้อไดAทั่วไปในประเทศญี่ปุyน แตCมีการนำมาบรรจุในขวด รูปแบบโบราณในชื่อของบริษัท (ผูAวิจัยถCายเอง)         

    
    ขAาวทAองถิ่นทำหีบหCอแบบโบราณ (ผูAวิจัยถCายเอง) 
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สCวนหนึ่งของมุมจำหนCายสินคAาที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดชิงะ เชCน ขAาวเกรียบกุAงจากทะเลสาบบิวะ และขAาวของ

จังหวัดชิงะ (ผูAวิจัยถCายเอง) 

 

(3) กิจกรรมการปรับปรุงซ@อมแซมบ,านเก@า มีการระดมทุนรอบที่สองเพื่อพัฒนาเปIนแหล@งท@องเที่ยว เร่ิม

ด,วยการซื้ออาคารร,านค,าในบริเวณใกล,เคียงเพิ่มเติม มีการซ@อมแซมปรับปรุงและให,ภาคเอกชนอื่นเช@า 

เพื ่อประกอบธุรกิจ โดยบริษัทคุโระคะเบะได,รับประโยชนXจากการเก็บค@าเช@าจากร,านเหล@านั ้น เช@น 

ตัวอย@างร,านขายหนังสือและร,านกาแฟด,านล@างนี้ เดิมเปIนร,านขายข,าวที่เปIนธนาคารในสมัยเอโดะ เปIน

บ,านของพ@อค,าที่ร่ำรวย ต@อมาบริษัทคุโระคะเบะฯ ทำการซื้อบ,านดังกล@าว และให,เช@าเปIนร,านหนังสือ

พร,อมทั้งทำร,านกาแฟ เพื่อให,ลูกค,าที่มาจากภายนอกได,มีโอกาสเข,าไปชมบ,านในแบบสมัยเอโดะ ซึ่งยังมี

สวนหลังบ,านท่ีงดงาม เปIนเสน@หXอย@างหน่ึงของย@านร,านค,า 

  
 ตัวอยCางรAานที่บริษัทคุโระคะเบะใหAเชCา ปdจจุบันเปbนรAานหนังสือและรAานกาแฟ บริหารจัดการโดยกลุCมจากภาค

ประชาชนของชุมชน ซึ่งเดิมเปbนบAานและเปbนรAานแลกเงินและธนาคารในสมัยเอโดะ ตัวอาคารและสวนแบบญี่ปุyนยังคง

สภาพเดิม(ผูAวิจัยถCายเอง) 
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บริเวณรAานกาแฟ สามารถชมสวนแบบญี่ปุyนในแบบบAานคหบดีในสมัยเอโดะ (ผูAวิจัยถCายเอง) 

 
  บริเวณภายในรAานกาแฟ ยังคงสภาพบAานแบบโบราณในสมัยเอโดะ (ผูAวิจัยถCายเอง) 

 

ย@านคุโรคะเบะสแควรXซึ่งเปIนถนนเพียงเส,นเดียวของย@านการค,า มีบริษัทคุโระคะเบะทำธุรกิจค,าขาย

ติดต@อกันมาประมาณ 30 ป{ ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ โดยมียอดขายทั้งป{ในป{ค.ศ.2017 คือ 6,080,000 

เยน ต@อป{และมีผู,มาเยือน 1,983,000 คน และป\จจุบันเปIนแหล@งดูงานสำหรับองคXการปกครองส@วนท,องถิ่นอื่นๆ

รวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาชนในด,านการดำเนินธุรกิจเพื่อฟ'(นฟูเศรษฐกิจของย@านการค,าที่ซบเซาลงได,อย@าง

ประสบความสำเร็จ 
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ทุนทางสังคม 

 ย@านคุโระคะเบะสแควรX เปIนตัวอย@างของการจัดการโดยภาคเอกชนที่เปIนคนในชุมชนเดิมและเพื่อนสนิทท่ี

อยู@นอกชุมชนแต@เคยร@วมทำกิจกรรมด,วยกันมาต้ังแต@สมัยยังเปIนหนุ@มสาวในกิจกรรมของกลุ@มคนหนุ@ม ทุนทางสังคม

ด,านเครือข@ายจึงมีความเด@นชัดมาก ขอสรุปทุนทางสังคมของชุมชนน้ี คือ 

(1) ทุนทางสังคมด,านเครือข@าย เนื่องจากเปIนชุมชนเดิมที่มีประวัติศาสตรXยาวนาน มีเทศกาลของชุมชน

และเปIนย@านการค,า ทุนทางสังคมด,านเครือข@ายของประชาชนจึงเปIนทุนทางสังคมที่มีความเข,มแข็ง ส@งผล

ต@อการทำกิจกรรมของบริษัทคุโระคะเบะ 

(2) ทุนทางสังคมด,านประวัติศาสตรX เนื่องจากเปIนเมืองปราสาทเดิมที่มีประวัติศาสตรXนานกว@า 400 ป{ 

และยังคงมีสถาป\ตยกรรมที่ทรงคุณค@า เช@น วัด ศาลเจ,า ปราสาท บ,านและอาคารสมัยเอโดะและสมัยเมจิ

ในบริเวณใกล,เคียง 

(3) ทุนทางสังคมทางประวัติศาสตรXอีกหนึ่งข,อคือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากการเปIนพื้นที่เศรษฐกิจ

เฟ'³องฟูท่ีสืบเน่ืองกันมาหลายร,อยป{ เปIนรากฐานท่ีสำคัญของเศรษฐกิจจนถึงป\จจุบัน 

(4) ทุนทางสังคมทางธรรมชาติท่ีเปIนวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรม เช@น ทะเลสาบบิวะ 

  

 

พ้ืนท่ี 

 

โมเดลการฟ'(นฟูท,องถ่ิน 

 

ทุนทางสังคมเครือข@าย 

 

ทุนทางสังคมอ่ืน 

 

การตลาด 

 

ย@านคุโระ

คะเบะ 

สแควรX 

Company  

Competitor 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 

-Company คนในพ้ืนท่ี

มีความตั้งใจสูง มีกลุ@ม

แกนนำที ่ช ัดเจน คือ 

อดีตสมาชิกของกลุ@มเซ

เน ็งไก หร ือ กลุ @มคน

หนุ @มที ่กลับมารวมตัว

ก ัน เพ ื ่ อทำก ิจกรรม

ฟ ' ( นฟ ู ท , อ ง ถ ิ ่ น ย @ า น

ร,านค,า  กลุ@มนี้เริ่มจาก

ค น เ พ ี ย ง  8 ค น ท ำ

Bonding 

Bridging 

Linking  

(ภาค เอกชน เปI น

ผู,นำ) 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 

-BondingความสัมพันธX

แบบกลุ @มด ั ้ งเด ิมของ

พื ้นที ่น ี ้ความเข,มแข็ง

แ ล ะ โ ด ด เ ด @ น ม า ก 

เ น ื ่ อ ง จ า ก ส า ม า ร ถ

รวมกลุ@มกันทำกิจกรรม

- ท ุ น ท า ง ส ั ง ค ม ท า ง

ประวัติศาสตรXท่ีหลากหลายซ่ึง

ทำให,กิจกรรมฟ'(นฟูท,องถิ่นมี

องคXประกอบที ่สมบูรณXมาก

ขึ ้น เช @น ปราสาทและศาล

เจ , าของ โทะโยะ โทะม ิ  ฮิ

เดะโยะชิ 

-ทุนทางสังคมทางกายภาพท่ี

โดดเด@นคือ อาคารคุโระคะ

เบะ ซึ่งเปIนอาคารที่มีลักษณะ

พิเศษคือ เปIนอาคารโบราณสี

ดำซึ ่งแตกต@างจากอาคารท่ี

สร,างในสมัยเดียวกัน และเปIน

-ทำการตลาด

แบบทั่วไป ไม@มี

การใช,เครือข@าย 

DMO  
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ก ิ จ ก ร รมอย @ า ง เ ปI น

รูปธรรมด,วยการร@วม-

ท ุนทำธ ุ รก ิ จ ในนาม

บริษัทคุโระคะเบะ  

-Competitor ม ีส ิ ่ ง ท่ี

บริเวณโดยรอบไม@มีคือ 

อาคารคุโระคะเบะซ่ึง

เ ป I น ล ั ก ษ ณ ะ ท า ง

กายภาพที่ชัดเจน และ

ย ั ง ม ี อ าคารร , านค, า

เก@าแก@ รวมถึงปราสาท

และศาลเจ,าที ่มีความ

เกี่ยวข,องกับนายทัพคน

สำค ัญของประ เทศ

ญี่ปุ:น คือ โทะโยะโทะมิ 

ฮิเดะโยะชิ  

อีกประเด็นหน่ึงคือ การ

ทำให,เปIนเมืองสำหรับ

สินค,าประเภทแก,วและ

ก ร ะ จ ก แ บ บ

เ ด ี ย ว ก ั บ โ อ ะ ต ะ รุ  

จังหวัดฮอกไกโด และ

ประเทศอิตาลี 

ที ่เปIนรูปธรรมได,อย@าง

เข,มแข็ง 

-Bridgingนอกจากกลุ@ม

อดีตเซเน็งไกแล,ว ยังมี

ความสัมพันธXที่เชื่อมโยง

ก ั บกล ุ @ ม ต @ า งๆ  เ ช@ น 

สมาคมอ ุตสาหกรรม 

สมาคมพ@อค ,า ศ ิลป̈น

ท,องถิ ่นฯลฯ ทำให,เกิด

กิจกรรมพัฒนาท,องถ่ิน

ที่โดดเด@นอีกอย@างหน่ึง

คือการพัฒนาผลิตภัณฑX

ท,องถ่ินเพื่อการค,า และ

ส@งผลต@อยอดขายของ

สินค,าในท,องถ่ิน 

-LinkingมีความสัมพันธX

ก ั บ ภ า ค ร ั ฐ  โ ด ย ท่ี

ภาคเอกชนเปIนผู,นำให,

เก ิ ดการทำก ิ จกรรม

ร@วมกันได,อย@างโดดเด@น 

ส ิ ่งท ี ่ ไม @พบทั ่วไป และยังมี

อาคารร,านค,าที ่ย ังคงสภาพ

ตั ้งแต@สมัยเอโดะและอยู @ใน

กลุ@มเดียวกัน ง@ายต@อการเดิน

ไปชม 

-ทุนทางสังคมทางธรรมชาติ 

คือ ทะเลสาบบิวะส@งผลต@อ

ก า ร พ ั ฒ น า ส ิ น ค , า ห ล า ย

ประเภท 

-ทุนทางสังคมด,านผลิตภัณฑX

ท,องถิ่นก็มีความโดดเด@นมาก 

และทำให ,ก ิจกรรมการซ้ือ

ส ิ น ค , า เ ป I น ก ิ จ ก ร ร ม ท่ี

เ พ ล ิ ด เ พ ล ิ น ส ำ ห รั บ

นักท@องเท่ียวอีกอย@างหน่ึง 

 

หมายเหตุ 22 คำนิยามของโมเดลการฟ'(นฟูท,องถ่ินและทุนทางสังคมเครือข@าย 

 
22 - Company คนในพื้นที่มีความตั้งใจทำงานสูง (คำสำคัญ - ทุนทางสังคม และ win win) 

    - Competitor มีสิ่งที่คูmแขmงและหjางสรรพสินคjาขนาดใหญmไมmมี (คำสำคัญ - ทำใหjแตกตmาง) 

    - ความสัมพันธqของชุมชนแบบดั้งเดิม หรือ ทุนทางสังคมแบบ Bonding  

    - ความสัมพันธqของการเชื่อมโยงของกลุmมตmางๆในชุมชน หรือ ทุนทางสังคมแบบ Bridging 

    - ความสัมพันธqกับภาครัฐและกลุmมที่มีบทบาทหนjาที่ตmางกัน หรือ ทุนทางสังคมแบบ Linking 
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สรุปกระบวนการกิจกรรมมะจิซุกุริท่ีมีภาคเอกชนเป9นผู*นำกระบวนการของย2าน Kurokabe Square 

 ย@าน Kurokabe Square เปIนต,นแบบของย@านชุมชนท่ีมีช่ือเสียงด,านการทำกิจกรรมมะจิซุกุริ และมีกลุ@ม

ชุมชนจากท,องถ่ินอ่ืนรวมถึงตัวแทนองคXการปกครองส@วนท,องถ่ินเดินทางมาดูการจัดการธุรกิจเพ่ือการฟ'(นฟูท,องถ่ิน

แบบมะจิซุกุริและยังมีการเขียนหนังสือเก่ียวกับการฟ'(นฟูท,องถ่ินของชุมชนน้ี 

 กระบวนการฟ'(นฟูท,องถ่ินของย@านชุมชนเร่ิมจากกลุ@มประชาชนเดิมท่ีเปIนภาคเอกชน ซ่ึงมีท้ังแบบท่ีเปIน

ภาคเอกชนท่ีอยู@นอกชุมชนและในชุมชน แต@เดิมคนกลุ@มน้ีเปIนประชาชนท่ีเคยอาศัยในย@านน้ีและได,ทำกิจกรรม

ร@วมกันต้ังแต@ยังเปIนเด็กและมีความผูกพันเปIนเพ่ือนสนิทกันมานาน เม่ือย@านชุมชนท่ีพวกเขารักและผูกพันอยู@ใน

สภาพซบเซากลุ@มคนเหล@าน้ีจึงรวมตัวกันร@วมกันลงทุนต้ังบริษัท “คุโระคะเบะสแควรX” และมีสำนักงานเทศบาล

เมืองนางะฮะมะร@วมลงทุนด,วย และมีการบริหารจัดการในแบบ third sector เปIนการร@วมทุนระหว@างภาคเอกชน

และภาครัฐคือเทศบาล บริหารจัดการแบบเอกชนภายใต,การดูแลและสนับสนุนจากสำนักงานเทศบาล 

 กิจกรรมท่ีทำเร่ิมแรกคือ การฟ'(นฟูทางกายภาพและการทำธุรกิจด,านแก,วและกระจกตามแบบของเมือง

โอะตะรุ จังหวัดฮอกไกโดและตามแบบของประเทศอิตาลีท่ีได,เดินทางไปศึกษาดูงานมา และเพ่ือเปIนการสนับสนุน

ธุรกิจและอุตสาหกรรมท,องถ่ิน จึงมีการนำเอาสินค,าท,องถ่ินมาบรรจุหีบห@อใหม@ให,เปIนแบบสมัยใหม@ในบรรยากาศ

แบบเก@าของเมืองและวางจำหน@าย ทำให,เกิดรายได,จากการจำหน@ายสินค,าและการท@องเท่ียวเปIนจำนวนมาก  

 กระบวนการฟ'(นฟูท,องถ่ินแบบมะจิซุกุริมีการขยายตัวต@อไปเร่ือยๆจนกระท่ังมีการสร,างพิพิธภัณฑX รวมถึง

การระดมทุนจากภาคเอกชนรวมถึงสำนักงานเทศบาล เพ่ือซ้ืออาคารเก@าในบริเวณน้ันและทำการปรับปรุงซ@อมแซม

เพ่ือสร,างลักษณะทางกายภาพของเมืองให,งดงาม และเปIนอาคารให,เช@าทำธุรกิจส@งผลให,ท,องถ่ินมีผู,เดินทางเข,าออก

และนักท@องเท่ียวเปIนจำนวนมาก ในขณะท่ีถนนสายอ่ืนๆในบริเวณใกล,เคียงยังอยู@ในสภาพซบเซาและมีการป̈ดร,าน

ต@อเน่ืองกันเปIนเวลานาน ซ่ึงหากกลุ@มคนดังกล@าวไม@มีความผูกพันกันและไม@มีความคิดท่ีจะฟ'(นฟูย@านชุมชนท่ีเคย

อาศัยร@วมกันแม,จะแยกย,ายไปอยู@เมืองอ่ืนแล,วก็ตาม ก็จะไม@ส@งผลต@อกิจกรรมดังเช@นป\จจุบัน 

 สรุปได,ว@า กระบวนการฟ'(นฟูท,องถ่ินของย@านชุมชนน้ีเกิดจากกลุ@มของประชาชนเดิม ซ่ึงป\จจุบันเปIนนัก

ธุรกิจมารวมตัวกันเพ่ือทำธุรกิจโดยได,รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองนางะฮะมะ และทำธุรกิจในแบบ third 

sector และส@งผลต@อการฟ'(นฟูย@านชุมชนเดิมของตนเองอย@างประสบผลสำเร็จ  
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5 แบบท่ีภาครัฐเป9นผู*นำกระบวนการ - เมือง Hikone (ฮิโกะเนะ) จังหวัดชิกะ 

ข*อมูลพ้ืนฐาน 

 เมืองฮิโกะเนะ เปIนเมืองท่ีต้ังอยู@ติดกับทะเลสาบบิวะซ่ึงเปIนทะเลสาบน้ำจืดท่ีใหญ@ท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ:น มี

ประวัติศาสตรXยาวนานประมาณ 400 กว@าป{ เดิมชื่อเมืองโอมิ เปIนเมืองปราสาทที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

เนื่องจากในสมัยเอโดะมีการใช,ทะเลสาบบิวะเปIนทางลัดของการเดินทางทางเรือจากเมืองเกียวโตไปยังเมืองเอโดะ

หรือกรุงโตเกียวในป\จจุบัน และมีความสำคัญทางยุทธศาสตรXตั้งแต@สมัยเอโดะเนื่องจากเปIนเมืองของตระกูลซามุไร

ท่ีเปIนลูกน,องคนสนิทของตระกูลโทะกุงะวะ และเปIนเมืองท่ีเปIนท่ีรู,จักทางประวัติศาสตรXของประเทศญ่ีปุ:น 

 นอกจากจะมีประวัติศาสตรXของเมืองที่ยาวนานแล,ว เมืองฮิโกะเนะยังมีร@องรอยทางประวัติศาสตรXที่ยัง

หลงเหลืออยู@ที่สำคัญคือ ปราสาทฮิโกะเนะ ซึ่งเปIนปราสาทที่ยังคงสภาพเดิมตั้งแต@เริ่มสร,างเมื่อ 400 ป{ที่แล,วไม@ถูก

ทำลายเหมือนปราสาทหลายแห@งในประเทศญี่ปุ:น จึงเปIนตัวอย@างของสถาป\ตยกรรมในการสร,างปราสาทของ

ประเทศญ่ีปุ:นในสมัยเอโดะท่ียังคงมีหลงเหลือในป\จจุบัน 

 เมืองฮิโกะเนะประสบป\ญหาเหมือนเมืองหลักอื่นๆของจังหวัดในภูมิภาคต@างๆคือ มีประชากรเบาบาง และ

มีการสร,างร,านซุปเปอรXมารXเก็ตขนาดใหญ@บริเวณชานเมือง ทำให,ย@านการค,าเดิมซบเซาและมีร,านค,าป̈ดตัวลงหลาย

แห@ง 

 
          ปราสาทฮิโกะเนะและมาสคอตของปราสาทคือ แมวชื่อ ฮิโกะเนียน (ผูAวิจัยถCายเอง) 
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 องค7ประกอบภายในอาคารยังคงเปbนแบบเดิมตั้งแตC 400 กวCาป�ที่แลAว ไมAภายในปราสาทเปbนแบบธรรมชาติ  

            คือ มีขนาดแตกตCางกัน และยังเปbนไมAที่มีในปราสาทตั้งแตCเริ่มสรAาง (ผูAวิจัยถCายเอง) 

    
บันไดสูงที่มีหลายขั้นและหลายแหCงภายในบริเวณปราสาทซึ่งเปbนปราสาทบนเนินเขาที่มีชื่อเสียงดAานความมั่นคงทางยุทธศาสตร7 

(ผูAวิจัยถCายเอง) 
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กิจกรรมเพ่ือฟtuนฟูท*องถ่ิน 

 ถึงแม,เมืองฮิโกะเนะจะมีลักษณะของเมืองปราสาทที่มีองคXประกอบของบ,านซามุไรและบ,านชาวเมือง แต@

เนื่องจากองคXประกอบดังกล@าวไม@ได,มีความโดดเด@นมากและไม@ถูกกล@าวถึงในด,านการประสบความสำเร็จ ผู,วิจัยจึง

เลือกกิจกรรมที่มีประสบความสำเร็จอย@างโดดเด@นในด,านของการใช,มาสคอตและสัญลักษณXทางประวัติศาสตรX คือ 

มาสคอตฮิโกะเนียนและปราสาทฮิโกะเนะ  

จากการสัมภาษณXเจ,าหน,าที่ของเทศบาลเมืองพบว@า กิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถิ่นส@วนใหญ@เปIนบทบาทของ

ภาครัฐ คือ เทศบาลเมืองฮิโกะเนะร@วมกับภาคเอกชน เช@น สมาคมย@านร,านค,า สมาคมการท@องเที่ยวและสมาคม

ภาคอุตสาหกรรม เปIนต,น กิจกรรมฟ'(นฟูท,องถิ่นที่โดดเด@นของเมืองฮิโกะเนะ คือ การประชาสัมพันธXกิจกรรมต@างๆ

และการท@องเที่ยวโดยใช,มาสคอตของปราสาทคือ แมวชื่อ “ฮิโกะเนียน” สาเหตุที่เลือกสัตวXประเภทแมวเนื่องจาก

แมวเปIนสัตวXนำโชคของตระกูล “อิอิ” ซึ่งเปIนตระกูลเจ,าของปราสาทและเปIนสัตวXเลี้ยงประจำปราสาทตั้งแต@สมัย

เอโดะ ตระกูล “อิอิ” มีความสำคัญในประวัติศาสตรXญี่ปุ:นในสมัยเอโดะ คือ เปIนตระกูลทหารคนสนิทของโชกุน

ตระกูลโทะกุงะวะ เปIนตระกูลที่มีอิทธิพลส@งผลให,ปราสาทฮิโกะเนะมีความโดดเด@นในด,านกายภาพ คือ เปIน

ปราสาทที่มีการสร,างโดยมีจุดมุ@งหมายในการป®องกันตนเองได,อย@างมีประสิทธิภาพและทำให,ปราสาทยังคงสภาพ

เดิมมาจนถึงป\จจุบัน นอกจากนี้ หัวหน,าตระกูลอิอิยังได,เปIนบุคคลสำคัญในรัฐบาลโทะกุงะวะมาตลอดสมัยเอโดะ 

และเรื่องราวของตระกูล “อิอิ” ถูกนำมาสร,างเปIนละครของสถานีโทรทัศนX NHK และได,รับความนิยมเปIนอย@าง

มาก ส@งผลให,ประชาชนในป\จจุบันมีความสนใจในเร่ืองเก่ียวกับตระกูลอิอิและปราสาทฮิโกะเนะเปIนอย@างมาก 

 กิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถิ่น โดยหลัก คือ การใช,มาสคอตฮิโกะเนียน และมีกิจกรรมอื่นๆเพื่ออำนวยความ

สะดวกให,แก@นักท@องเท่ียว 

 

(1) กิจกรรมการออกแบบมาสคอตประจำเมือง คือ “ฮิโกะเนียน” การออกแบบฮิโกะเนียนได,แรงบันดาล

ใจมาจากแมวของไดเมียวคนที่สองของตระกูล เปIนมาสคอตท่ีถูกออกแบบขึ้นเพื่องานฉลองครบรอบ 400 

ป{ของปราสาทฮิโกะเนะและฉลองรางวัลสมบัติแห@งชาติของปราสาทฮิโกะเนะในป{ค.ศ.2007     (เกิดก@อน

คุมะมง 2 ป{) ได,รับรางวัลมาสคอตยอดนิยมรองลงมาจากคุมะมง เปIนแมวสีขาวแต@งกายแบบซามุไรโดย

สวมหมวกแบบตระกูลอิอิ ฮิโกะเนียนเปIนมาสคอตแมวที่มีกริยามารยาทเรียบร,อยนอบน,อม สมกับเปIน

แมวที่เปIนมาสคอตของปราสาทซามุไรตระกูลเก@าแก@ ไม@มีพฤติกรรมตลกขบขันดังเช@นคุมะมง แต@เปIนท่ี

นิยมเช@นกันเน่ืองจากมีกริยามารยาทท่ีน@ารักเรียบร,อย  

หน,าที่หลักของฮิโกะเนียน คือ การเปIนตัวแทนของปราสาทฮิโกะเนะและเทศบาลเมืองฮิโกะเนะ 

ในการทำกิจกรรมต@างๆ กิจกรรมหลักของฮิโกะเนียน คือ บทบาทสำคัญในการประชาสัมพันธXการ
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ท@องเที่ยวเมืองฮิโกะเนะ เช@น ไปร@วมงานอีเว´นทXต@างๆในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และยังไปร@วมงานใน

ต@างประเทศ เช@น งานเอ็กซXโปท่ีประเทศฝร่ังเศส เปIนต,น  

             
        ฮิโกะเนียนขณะที่แสดงบริเวณหนAาปราสาทกับของเลCนชิ้นโปรด (ผูAวิจัยถCายเอง) 

 

(2) กิจกรรมการใช,มาสคอตฮิโกะเนียนเพื่อเพิ่มมูลค@าสินค,าท,องถิ่น มีการใช,ฮิโกะเนียนเปIนสัญลักษณXบน

บรรจุภัณฑXของสินค,าจากเมืองฮิโกะเนะ โดยที่บริษัทผู,ผลิตสินค,าต,องได,รับการอนุญาตจากสำนักงาน

เทศบาลให,ใช,สัญลักษณXมาสคอตฮิโกะเนียน และจะต,องจ@ายค@าตอบแทนให,แก@เทศบาลเมืองฮิโกะเนะเปIน

จำนวน 3% ของราคาสินค,า 

                  
    มีกิจกรรมแจกการ7ดของฮิโกะเนียน มาสคอตประจำปราสาท (ผูAวิจัยถCายเอง) 
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สินคAาที่มีสัญลักษณ7ของมาสคอตฮิโกะเนียน (ผูAวิจัยถCายเอง) 

  

 

(3) กิจกรรมการส@งเสริมการท@องเที่ยวเมืองฮิโกะเนะ เนื่องจากมีนักท@องเที่ยวชาวต@างประเทศท่ีมีขยายเขต

การท@องเที่ยวจากเมืองเกียวโตมายังเมืองฮิโกะเนะเปIนจำนวนมาก (ใช,เวลาเดินทางด,วยรถไฟธรรมดา

ประมาณ 30 นาที) สำนักงานเทศบาลเมืองจึงมีการทำ Guidebook ฉบับภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความ

สะดวกแก@นักท@องเท่ียวกลุ@มดังกล@าว และยังทำเส,นทางการเดินเท่ียวให,กับนักท@องเท่ียวท่ัวไป 

 

                                            
       Hikone Guidebook เปbนภาษาอังกฤษสำหรับนักทCองเที่ยวชาวตCางประเทศ (ไดAรับจากสำนักงาน)  
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 แผCนพับแนะนำการเดินเที่ยวในบริเวณเมืองฮิโกะเนะ (ไดAรับจากสำนักงาน) 

  

นอกจากการเตรียมแผ@นพับให,บริการแล,ว ยังมีการเตรียมการให,บริการรถแท็กซี่ที่เรียกว@า มิตสึนะริแท็กซ่ี

คนขับรถได,ผ@านการอบรมความรู,ทางประวัติศาสตรXเพื่อสามารถเล@าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตรXของเมือง

ให,กับนักท@องเท่ียวได, (ไก́ดXภาษาญ่ีปุ:น) 

 

            
https://www.hikoneshi.com/jp/access/taxi 

  

(3) กิจกรรมการเตรียม Application เพื ่อแนะนำการท@องเที ่ยวเปIนการอำนวยความสะดวกแก@

นักท@องเที่ยว โดยทำเปIนภาษาญี่ปุ:น อังกฤษ จีนและเกาหลี ชื่อว@า นะบิฮิโกะ （ナビ彦）สามารถดาวนX

โหลดในโทรศัพทXมือถือจาก App Store และ Google Pay ในแอพพลิเคชั่นมีทั้งแผนที่ จุดท@องเที่ยว 

ร,านอาหารและร,านจำหน@ายของท่ีระลึกของเมือง 
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 http://shigahikone.blogspot.com/2013/11/blog-post_3910.html 

(4) กิจกรรมการจัดอีเว´นทXต@างๆ เพื่อเชิญชวนให,มาเยือนเมืองฮิโกะเนะ เช@น การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับมาส

คอตทั่วประเทศญี่ปุ:น “โกะโตจิเคียระฮะกุ” （ご当地キャラ博）ซึ่งเปIนการเดินขบวนพาเหรดและการ

แสดงของตัวมาสคอตทั่วประเทศญี่ปุ:น จัดขึ้นเปIนประจำทุกป{ นอกจากนี้ยังมีงานเทศกาลชมดอกซากุระ

และเทศกาลแต@งชุดยุกะตะ เปIนต,น 

        
        การจัดงานโกะโตะจิเคียระฮะกุ 

       https://www.hikoneshi.com 



 126 

   
โปสเตอร7โฆษณางาน “โกะโตจิเคียระฮะกุ” 

http://gotouchi-chara.jp/hikone2019/poster.html 

 
จากกิจกรรมต@างๆนี้ ส@งผลให,มีผู,มาเยือนเมืองฮิโกะเนะในป{ค.ศ.2017 จำนวน 3,398,000 คน (ในจำนวน

น้ีรวมถึงนักท@องเท่ียวจากต@างประเทศจำนวน 77,984 คนจากประเทศต@างๆส@วนใหญ@มาจากประเทศใต,หวัน) เปIนผู,

มาเยือนแบบไป-กลับ 2,985,000 คน(88%) พักค,างคืนไม@มากนักเพียง 41,300 คน (12%) และมีผู,เข,าไปเยี่ยมชม

ปราสาทฮิโกะเนะ จำนวน 836,000 คน มีรายได,จากการท@องเที่ยว 197,000,000 เยนต@อป{ และส@งผลต@อการจ,าง

งาน 1,429 ราย 

 เทศบาลเมืองฮิโกะเนะใช,เครือข@ายการท@องเที ่ยว DMO (Domestic Management Organization) 

เช@นเดียวกับเมืองในภูมิภาคน้ีอีกหลายแห@ง ส@งผลต@อการขยายตัวของจำนวนนักท@องเที่ยว แต@ยังประสบป\ญหา

ข,อจำกัดในด,านสถานที่ท@องเที่ยวซึ่งมีจำนวนไม@มากนัก ประกอบกับอยู@ใกล,กับเมืองเกียวโตส@งผลให,นักท@องเที่ยว

ส@วนใหญ@มาเที่ยวแบบไป-กลับมากกว@าพักค,างคืน ซึ่งเปIนป\ญหาที่เทศบาลเมืองฮิโกะเนะพยายามหาทางแก,ไขใน

ป\จจุบัน 

  

ทุนทางสังคม 

 ทุนทางสังคมของเมืองฮิโกะเนะที่เห็นได,ชัดเจนคือ ทุนทางสังคมทางประวัติศาสตรXและทุนทางสังคมทาง

เครือข@าย แต@ไม@ได,มีความเข,มแข็งมากเท@ากับย@านคุโระคะเบะสแควรX ซ่ึงสรุปข,อมูลทุนทางสังคมดังน้ี คือ 

(1)  ทุนทางสังคมด,านเนื้อหาทางประวัติศาสตรXซึ่งมีความโดดเด@นตั้งแต@ปลายสมัยกลางจนตลอดช@วงสมัย

เอโดะ ซ่ึงถูกนำมาสร,างเปIนละครโทรทัศนXของสถานีโทรทัศนX NHK  
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(2) ทุนทางสังคมทางประวัติศาสตรXทางด,านกายภาพ คือ ปราสาทฮิโกะเนะซึ่งมีส@วนประกอบอื่นๆ เช@น มี

ความเก@าแก@ประมาณ 400 กว@าป{และเปIนรูปแบบสถาป\ตยกรรมการสร,างปราสาทแบบโบราณที่ยังคง

หลงเหลืออยู@เพียงไม@ก่ีแห@งในประเทศญ่ีปุ:น ระฆังโบราณท่ีมีการตีตามเวลาท่ีกำหนดต้ังแต@สมัยเอโดะจนถึง

ป\จจุบันสวนแบบญี่ปุ:นที่มีทั้งต,นซากุระและต,นเมเป¨ล และยังสามารถชมวิวทะเลสาบบิวะจากสวนของ

ปราสาท 

(3) ทุนทางสังคมที่เกี่ยวข,องกับประวัติศาสตรX คือ เรื่องราวที่เกี่ยวข,องกับสัตวXเลี้ยงของปราสาทฮิโกะเนะ 

และนำมาสร,างเปIนมาสคอตของปราสาทในป\จจุบัน ส@งผลต@อการประชาสัมพันธXและการตลาดเปIนอย@าง

มาก 

  

 

พ้ืนท่ี โมเดลการฟ'(นฟูท,องถ่ิน 

 

ทุนทางสังคมเครือข@าย 

 

ทุนทางสังคมอ่ืน 

 

การตลาด 

 

ฮิโกะเนะ Competitor 

Customer  

คำอธิบายเพ่ิมเติม 

-Competitor เม ืองฮิ

โกะเนะมีประวัติศาสตรX

เกี่ยวกับตระกูลอิอิ ซ่ึง

เ ป I น ต ร ะ ก ู ล ท ี ่ มี

ความสำคัญในสมัยเอ

โดะที่โดดเด@น และยังมี

ปราสาทฮ ิ โกะเนะท่ี

ยังคงสภาพเดิมตั ้งแต@

เมื่อเริ่มสร,างตั้งแต@ 400 

ป{มาแล,วซึ ่งมีปราสาท

ในประเทศญี่ปุ:นที่ยังคง

สภาพเดิมเพียงไม@กี่แห@ง 

และการที ่ปราสาทฮิ

โกะเนะมีส ัตวXเล ี ้ยงท่ี

เปIนมงคล คือ แมว ซ่ึง

Linking (ภาครัฐเปIนผู,นำ) 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 

-Linking เครือข@ายที่ร@วมกัน

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับปราสาท

ฮิโกะเนะเพื่อฟ'(นฟูท,องถิ่นน้ัน 

ม ี เ ค ร ื อ ข @ า ย ท ี ่ เ ข , า ร @ ว ม

ดำเนินการที่คล,ายกับท,องถ่ิน

อื่นๆในประเทศญี่ปุ:นที่มีการ

จัดกิจกรรมเพื่อฟ'(นฟูท,องถ่ิน 

ค ื อ  สมาคมย @ านร , านค, า 

สมาคมการท@องเท ี ่ยวและ

สมาคมอุตสาหกรรม และ

สำหร ับเม ืองฮ ิ โกะเนะน้ัน 

องคXประกอบของท,องถิ่นที่มี

บทบาทสำคัญคือ ภาครัฐ ซ่ึง

เปIนแกนหลักสำคัญในการ

สนับสนุนด,านงบประมาณ

เพื ่อทำกิจกรรมต@างๆ เช@น 

- ท ุ น ท า ง ส ั ง ค ม ด , า น

ป ร ะ ว ั ต ิ ศ า ส ต ร X  คื อ 

ประวัติของคนในตระกูล

อ ิอ ิ  ท ี ่ม ีความโดดเด@น

ในช @วงประว ัต ิศาสตรX

สมัยเอโดะ 

- ท ุ น ท า ง ส ั ง ค ม ท า ง

กายภาพที่มีเกี่ยวข,องกับ

ป ร ะ ว ั ต ิ ศ า ส ต ร X  คื อ 

ปราสาทฮ ิโกะเนะ ซ่ึง

เป Iนปราสาทท ี ่ ย ั งคง

สภาพเด ิมเหม ือนเ ม่ือ

เร ิ ่ มแรกสร , า งต ั ้ งแต@

ประมาณ 400 ป{มาแล,ว 

และตั ้งอยู @ ในทำเลที ่ มี

ธรรมชาติงดงาม คือ ใกล,

กับทะเลสาบบิวะ   

-ใช,การตลาดแบบ 

DMO ส @ ง ผล ให , มี

น ักท@องเที ่ยวชาว

ต @างประเทศ(เช@น 

ประเทศใต ,หว ัน)

เปIนจำนวนมาก  

-มีการทำการตลาด

โดยใช,มาสคอตเปIน

หลัก 
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ภาครัฐมีการใช, “แมว” 

ทำเปIนสัญลักษณXของ

ปราสาท เพ ื ่ อ ฉลอง

ครบรอบ 400 ป{ และ

ย ังม ีการนำเร ื ่องราว

ของตระกูลอิอิ มาสร,าง

เ ป I น ล ะ ค ร ข อ ง

สถาน ีโทรท ัศน X  NHK 

ทำให , เม ืองฮ ิโกะเนะ

และปราสาทฮิโกะเนะมี

ความโดดเด@นและได,รับ

ค ว ามสน ใ จ จ ากคน

ท่ัวไปมากข้ึน 

-Customer ม ีการจัด

กิจกรรมทางการตลาด

มุ@งเป ®า ค ือ ม ีการจัด

กิจกรรมเกี ่ยวกับมาส

คอตทั ่วประเทศญี ่ปุ:น 

“โกะโตจิเคียระฮะกุ” 
（ご当地キャラ博）

ซึ ่งเปIนการเดินขบวน

พาเหรดและการแสดง

ของต ั วมาสคอต ท่ั ว

ประเทศญี ่ป ุ :น จัดข้ึน

เปIนประจำทุกป{  

การสร,างมาสคอต “ฮิโกะ

เนียน” การทำแอพพลิเคช่ัน

เพื ่อการท@องเที ่ยว การทำ

สติกเกอรXไลนXรูปฮิโกะเนียน

และซามุไรเพื ่อส@งเสริมการ

ท@องเท่ียว การใช,สัญลักษณX

มาสคอตเพ ื ่ อการค ,าและ

กิจกรรมประชาสัมพันธXต@างๆ 

เปIนต,น  

 

- ท ุ น ท า ง ส ั ง ค ม ท า ง

ประวัติศาสตรXที่เปIนเรื่อง

เกี ่ยวกับแมว สัตวXเลี ้ยง

ประจำตระกูลอิอิ ทำให,

มีสัญลักษณXของเมืองคือ 

มาสคอต “ฮิโกะเนียน” 

ที่มีชื่อเสียงและส@งผลต@อ

การประชาสัมพันธXที ่มี

ประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ23 คำนิยามของโมเดลการฟ'(นฟูท,องถ่ินและทุนทางสังคมเครือข@าย 

 
23 - Competitor มีสิ่งที่คูmแขmงและหjางสรรพสินคjาขนาดใหญmไมmมี (คำสำคัญ - ทำใหjแตกตmาง) 

    - Customer ทำการตลาดที่เหมาะสมกับความตjองการของลูกคjา (คำสำคัญ - การตลาดมุmงเปoา) 

    - ความสัมพันธqกับภาครัฐและกลุmมที่มีบทบาทหนjาที่ตmางกัน หรือ ทุนทางสังคมแบบ Linking 

 



 129 

สรุปกระบวนการกิจกรรมมะจิซุกุริท่ีมีภาครัฐเป9นผู*นำกระบวนการของเมือง Hikone 

 เมืองฮิโกะเนะเปIนเมืองท่ีมีความโดดเด@นทางด,านกายภาพ มีองคXประกอบทางกายภาพท่ีมีความโดดเด@น

คือ ปราสาทฮิโกะเนะและยังต้ังอยู@ใกล,กับทะเลสาบบิวะสามารถมองเห็นทะเลสาบได,จากด,านหน,าของปราสาท  ซ่ึง

ปราสาทฮิโกะเนะเปIนปราสาทท่ียังหลงเหลือสภาพเดิมต้ังแต@เร่ิมสร,างเพียงไม@ก่ีแห@งในประเทศญ่ีปุ:น  เน่ืองจาก

ประสาทส@วนใหญ@ถูกทำลายลงต้ังแต@ช@วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  

กระบวนการฟ'(นฟูท,องถ่ินเร่ิมจากบทบาทของภาครัฐโดยการออกแบบตัวมาสคอตช่ือ “ฮิโกะเนียน” ใน

โอกาสท่ีปราสาทฮิโกะเนะมีอายุครบ 400 ป{ในป{ค.ศ.2007 และยังได,รับรางวัลสมบัติแห@งชาติของประเทศญ่ีปุ:น ฮิ

โกะเนียนเปIนมาสคอตตัวแรกของประเทศญ่ีปุ:นเกิดข้ึนก@อนคุมะมง ใช,เพ่ือการประชาสัมพันธXงานดังกล@าวและยังใช,

ฮิโกะเนียนเพ่ือการประชาสัมพันธXเมืองและปราสาทฮิโกะเนะอย@างต@อเน่ือง 

กิจกรรมในการฟ'(นฟูท,องถ่ินท่ีมีการใช,มาสคอตน้ีเปIนกิจกรรมท่ีเร่ิมต,นโดยภาครัฐ และยังมีกิจกรรมอ่ืนๆท่ี

ออกแบบข้ึนโดยภาครัฐ เช@น กิจกรรมการทำ application เพ่ือส@งเสริมการท@องเท่ียวท่ีช่ือว@า “นะบิฮิโกะ” กิจกรรม

การสร,างสต๊ิกเกอรXไลนX และยังมีกิจกรรมท่ีอำนวยความสะดวกให,กับนักท@องเท่ียวท้ังชาวญ่ีปุ:นและชาวต@างประเทศ 

เช@น การจัดรถแท็กซ่ีท่ีมีการอบรมเก่ียวกับประวัติศาสตรXและภาษาอังกฤษ เน่ืองจากเปIนผลของการใช,เครือข@าย 

DMO ในการประชาสัมพันธXการท@องเท่ียว นอกจากน้ียังมีอีเว́นทXท่ีสำคัญท่ีเปIนการส@งเสริมกิจกรรมของมาสคอต

ด,วยการจัดงานรวมตัวของมาสคอตและคนรักมาสคอตทุกป{ซ่ึงเปIนการประชาสัมพันธXเมืองฮิโกะเนะให,เปIนท่ีรู,จักได,

อย@างดี  

กิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถ่ินแบบมะจิซุกุริท้ังหมดน้ีเปIนกิจกรรมท่ีริเร่ิมโดยภาครัฐ และดำเนินการโดยภาครัฐ

คือ เทศบาลเมืองฮิโกะเนะท้ังหมด จะมีส@วนท่ีเก่ียวข,องกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เช@น ธุรกิจรถแท็กซ่ี

และกิจกรรมท่ีมีการใช,มาสคอตของฮิโกะเนียนเพ่ือการประชาสัมพันธXสินค,าเท@าน้ัน จากจำนวนนักท@องเท่ียวท่ีมี

จำนวนมากติดต@อกันหลายป{ ก็เปIนการยืนยันถึงการประสบผลสำเร็จของกิจกรรมท่ีมีภาครัฐเปIนผู,นำกระบวนการ

เช@นกัน  
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6 แบบท่ีภาคเอกชนเป9นผู*นำกระบวนการ - เมือง Kitakata (คิตะคะตะ) จังหวัดฟุกุชิมะ 

ข*อมูลพ้ืนฐาน 

 เมืองคิตะคะตะมีช่ือเสียงของการเปIน “เมืองแห@งโกดัง” มีจำนวนโกดังประมาณ 4,100 หลัง รวมถึงมี

ช่ือเสียงด,านอาหารท,องถ่ิน คือ คิตะคะตะราเมน ส@งผลให,มีผู,มาเยือนป{ละมากกว@า 1,000,000 คน ในประวัติศาสตรX

น้ันโกดังในประเทศญ่ีปุ:นเปIนส่ิงก@อสร,างท่ีสามารถป®องกันไฟ นิยมสร,างต้ังสมัยเอโดะเพ่ือใช,เก็บทรัพยXสินต@างๆ เช@น 

อุปกรณXการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร สำหรับเมืองคิตะคะตะเช@นกันท่ีมีการสร,างโกดังสำหรับเก็บส่ิงของ

ของชาวเมืองและสินค,าต@างๆเน่ืองจากเปIนเมืองท่ีมีอุตสาหกรรมประเภทเหล,าสาเก มิโซะและโชยุหลายแห@งเพราะ

มีแหล@งน้ำท่ีมีรสชาติอร@อย ต@อมาในสมัยเมจิ ในป{ค.ศ.1880 เกิดไฟไหม,คร้ังใหญ@ในเขตกลางเมืองคิตะคะตะ แต@โกดัง

ในเมืองหลายแห@งรอดพ,นจากอัคคีภัย ทำให,เกิดการนิยมสร,างโกดังในเมืองคิตะคะตะเปIนจำนวนมาก จนกลายเปIน

วัฒนธรรมของชาวเมืองท่ีผู,ชายในเมืองน้ีจะต,องสร,างโกดังอย@างน,อย 1 หลังในช@วงชีวิต โกดังของเมืองคิตะคะตะ

เปIนการสร,างโกดังเปIนอาคารเพ่ือใช,ในชีวิตประจำวันไม@ได,ใช,เพียงเพ่ือเก็บของ มีหลายประเภทแม,กระท่ังการสร,าง

อาคารแบบโกดังเพ่ือเปIนห,องน้ำ โกดังของเมืองคิตะคะตะมีลักษณะพิเศษ คือ  

1) เปIนโกดังท่ีใช,อยู@อาศัย เรียกว@า ซะชิกิโซ （座敷蔵） 

2) เปIนโกดังท่ีใช,เปIนโรงงานอุตสาหกรรมและเก็บทรัพยXสิน 

3) เปIนโกดังท่ีใช,เปIนร,านค,า เรียกว@า เท็นโซ（店蔵） 

4) เปIนโกดังท่ีใช,เก็บของท่ัวไป 

 

 

     
  โกดังแบบอิฐแดงของโรงงานโชยุวากะก ิ

http://www.wakaki-kura.jp/kura/ 
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ภายในโกดังที่ใชAอาศัยของรAานวากะกิ  และโรงงานผลิตโชยแุละโกดังของรAานวากะกิ สรAางป�ค.ศ.1904 (ผูAวิจัยถCายเอง) 

 

 
ดAานหนAารAานวากะกิ สรAางเพิ่มเติมในป�ค.ศ.1931 (ผูAวิจัยถCายเอง) 
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  รAานคAาสรAางแบบโกดังโดยชั้นบนเปbนที่อาศัยและอาคารสรAางเปbนโกดังยCานกลางเมือง ใชAเปbนรAานคAาและที่อยูCอาศัย (ผูAวิจัยถCายเอง) 

 
โกดังใชAเปbนรAานอาหาร (ผูAวิจัยถCายเอง) 

 

ส่ิงท่ีมีช่ือเสียงอีกอย@างหน่ึงของเมืองคิตะคะตะ คือ คิตะคะตะราเมน กล@าวกันว@ามีท่ีมาจากชายหนุ@มจาก

ประเทศจีนท่ีอพยพมาอยู@ท่ีเมือง พร,อมกับทำราเมนขายบนรถเข็นเดินท่ัวเมืองคิตะคะตะเม่ือประมาณปลายสมัย

ไทโชจนถึงต,นสมัยโชวะหรือประมาณ 80 ป{มาแล,ว ซ่ึงในขณะน้ันในเมืองคิตะคะตะยังไม@มีร,านราเมน หลังจากน้ัน

จึงมีร,านราเมนเพ่ิมมากข้ึน แต@เดิมคิตะคะตะราเมนเปIนเพียงอาหารท,องถ่ินท่ีหาทานง@ายเปIนอาหารรับประทาน

รายวันสำหรับคนงานจากเหมืองแร@และโรงงาน  
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ลักษณะท่ัวไปของคิตะคะตะราเมนคือ เปIนราเมนซุปกระดูกหมูรสโชยุ นิยมทำเส,นราเมนขนาดใหญ@

ประมาณ 4 มิลลิเมตรและไม@แห,งมีปริมาณน้ำในเส,นราเมนมากกว@าราเมนท่ัวไป ในป\จจุบันน้ีคิตะคะตะราเมนมี

ความหลากหลายข้ึนอยู@กับแต@ละร,าน เช@น ความแตกต@างของการทำเส,น การใช,โชยุ มิโซะและกระดูกหมูทำซุป 

รวมถึงส@วนผสมของเคร่ืองในชามราเมน เช@น หมู ปลาและผักท,องถ่ิน เปIนต,น ป\จจุบันคิตะคะตะราเมนมีช่ือเสียง

เปIน 1 ใน 3 ของราเมนท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ:น คือ ซัปโปโรราเมน ฮากะตะราเมนและคิตะคะตะราเมน  เปIนอาหาร

ท,องถ่ินท่ีเปIนท่ีนิยม คนท่ีอาศัยท่ีเมืองคิตะคะตะน้ันมีวัฒนธรรมในการรับประทานราเมนต้ังแต@ม้ือเช,าไม@ค@อยนิยม

รับประทานในม้ือเย็น ป\จจุบันมีร,านใหม@ๆซ่ึงเป̈ดโดยคนรุ@นใหม@เปIนจำนวนมาก และโดยรวมมีร,านราเมนในเทศบาล

เมืองคิตะคะตะมากกว@า 100 แห@ง 

	   	

คิตะคะตะราเมน (ผูAวิจัยถCายเอง)	

 ช่ือเสียงของการเปIนเมืองแห@งโกดังเร่ิมแพร@หลายจากการแสดงนิทรรศการภาพถ@ายของช@างภาพในท,องถ่ิน

ซ่ึงจัดแสดงหลายคร้ังท่ีกรุงโตเกียวในช@วงป{ค.ศ.1972-1974 ต@อมาในป{ค.ศ.1975 รายการโทรทัศนX NHK ทำการฉาย

สารคดีเร่ือง “คิตะคะตะ เมืองแห@งการอาศัยในโกดัง” ทำให,เมืองคิตะคะตะเปIนท่ีรู,จักในฐานะเมืองแห@งโกดังมาก

ข้ึน ในป{ค.ศ.1979 มีการสำรวจโดยนักประวัติศาสตรXด,านท่ีอยู@อาศัยพบว@า มีอาคารท่ีสร,างเปIนรูปร@างแบบโกดัง

ประมาณ 4,100 แห@งในย@านกลางเมืองในเขตเทศบาลเมืองคิตะคะตะ จากการเพ่ิมจำนวนของนักท@องเท่ียวส@งผลให,

เจ,าหน,าท่ีประจำแผนกการค,าและการท@องเท่ียวของสำนักงานเทศบาลเมืองคิตะคะตะ มีแนวคิดจะเพ่ิมเวลาการอยู@

ในเมืองของนักท@องเท่ียวให,มากข้ึน (ประมาณป{ค.ศ.1982) จึงเร่ิมหาร,านอาหารท่ีสามารถรองรับนักท@องเท่ียวท่ีเปIน

กลุ@มได, และพบว@าร,านราเมนน@าจะเหมาะกับการรองรับนักท@องเท่ียวเปIนจำนวนมาก จึงได,เชิญผู,ประกอบการด,าน
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การท@องเท่ียวมาลองชิมราเมนของเมืองคิตะคะตะท่ีร,าน“มาโกะโตะโชะกุโด” ในป{ค.ศ.1983 มีการโฆษณาแนะนำ

เก่ียวกับคิตะคะตะราเมนในนิตยสาร “รุรุบุ” ของสำนักงานส@งเสริมการท@องเท่ียวแห@งประเทศญ่ีปุ:น (JTB)   ส@งผล 

คิตะคะตะราเมนเปIนท่ีรู,จักท่ัวประเทศญ่ีปุ:น และมีนักท@องเท่ียวเพ่ิมข้ึนจากประมาณ 50,000 คนเปIนประมาณ 

200,000 คนในป{ค.ศ.1983 

ดังน้ันส@วนประกอบสองอย@างของเมืองคิตะคะตะท่ีเปIนจุดสนใจของนักท@องเท่ียวในป\จจุบัน จึงเปIนโกดัง

ต@างๆจำนวนมากในเมืองและคิตะคะตะราเมน ซ่ึงงานวิจัยของฟุจิโมะโตะ โนะริซึงุ (2012) พบว@า มีนักท@องเท่ียวมา

เยือนเมืองคิตะคะตะป{ละประมาณ 2,140,000 คน และนักท@องเท่ียวมากกว@า 1,200,000 คนหรือมากกว@าคร่ึงหน่ึง

มีจุดมุ@งหมายหลักคือ เพ่ือมาชมย@านเมืองเก@าซ่ึงเปIนเมืองแห@งโกดังและเพ่ือรับประทานอาหารท,องถ่ินท่ีมีช่ือเสียง 

คือ คิตะคะตะราเมน 24		

 

กิจกรรมเพ่ือฟtuนฟูท*องถ่ิน  

จากสัมภาษณXพบว@า เมืองคิตะคะตะเปIนพ้ืนท่ีท่ีมีทุนทางสังคมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีเข,มแข็งมา

ต้ังแต@สมัยเอโดะ มีทรัพยากรท่ีสำคัญคือแหล@งน้ำสะอาดรสชาติอร@อย ส@งผลต@อการทำอุตสาหกรรมหลายประเภท 

เช@น เหล,าสาเก โชยุและมิโซะ เปIนเมืองท่ีมีเสน@หXด,านประวัติศาสตรXและมีกายภาพท่ีงดงามจากอาคารแบบโกดังท่ีมี

แบบหลากหลายและมีจำนวนมากถึงประมาณ 4,100 แห@งซ่ึงมากท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ:น อย@างไรก็ตามโกดังหลาย

แห@งในเมืองเร่ิมมีสภาพทรุดโทรมเน่ืองจากมีอายุมานานถึง 200 ป{  ถึงแม,จะมีป\ญหาด,านจำนวนประชากรท่ีลดลง

อย@างต@อเน่ือง แต@สามารถใช,โกดังเหล@าน้ีและคิตะคะตะราเมนเปIนจุดแข็งของการฟ'(นฟูท,องถ่ินได, เมืองคิตะคะตะมี

กิจกรรมฟ'(นฟูท,องถ่ินท่ีภาคประชาชนและภาคเอกชนเปIนแกนหลัก ดังน้ีคือ 

(1) กิจกรรมเก่ียวกับการชมโกดัง เปIนกิจกรรมการเดินชมโกดังมีการอำนวยความสะดวกแก@นักท@องเท่ียว

ด,วยการจัดทำแผนท่ีแนะนำโกดังท่ีมีความโดดเด@นในเส,นทางสายโกดัง และยังมีกิจกรรมเพ่ิมเติมจากกลุ@ม

พ@อค,าเหล,าสาเกท่ีจัดร@วมกับการชมโกดังคือ กิจกรรมการเดินชิมเหล,าสาเกในบริเวณย@านการค,า เน่ืองจาก

เมืองคิตะคะตะมีโรงงานผลิตเหล,าสาเกเก@าแก@ท่ียังคงทำต@อเน่ืองมาจนถึงป\จจุบัน 11 โรงและมีโรงงานท่ี

ได,รับรางวัลเหล,าสาเกดีเด@นหลายแห@ง จึงมีการจัดกิจกรรมให,นักท@องเท่ียวสามารถเดินชมโกดังและชิม

เหล,าสาเกป{ละหลายคร้ัง เช@น กิจกรรม “Walking Event” กิจกรรม “Kitakata Sake Festa”  กิจกรรม

การชิมเหล,าสาเกสำหรับสตรีวัยรุ@น การสอนทำเหล,าสาเกและการทำเคร่ืองสำอางจากเหล,าสาเก ส@งผลให,

เหล,าสาเกท,องถ่ินของคิตะคะตะเปIนท่ีนิยมในกลุ@มสตรีวัยรุ@นเพ่ิมมากข้ึน 

(2) กิจกรรมการส@งเสริมการท@องเท่ียวเพ่ือชิมอาหารท,องถ่ิน คือ คิตะคะตะราเมนน้ันเร่ิมในป{ค.ศ.1987 

โดยมีการประชุมกลุ@มผู,เก่ียวข,องกับธุรกิจราเมนต้ังเปIน “กลุ@มราเมน” （ラーメン会）ประกอบด,วย ร,าน

 
24 藤本 典嗣	（2012）『喜多方市観光業の裾野拡大に向けて』福島大学地域創造 Vol.2, February 2012, pp.19-27 
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ราเมน ผู,ผลิตเส,นราเมน สำนักงานเทศบาลและสมาคมการค,าและอุตสาหกรรมซ่ึงเปIนการประชุมเพ่ือ

ยกระดับร,านราเมน ในวันท่ี 4 มีนาคมค.ศ.1987 กลุ@มดังกล@าวมีการกำหนดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธX

การท@องเท่ียวด,วยการต้ังกลุ@มช่ือ “กลุ@มคิตะคะตะราเมน”（喜多方老麺会） และพัฒนาเปIนสมาพันธXใน

ป{ค.ศ.2005 มีร,านราเมนเข,าร@วม 45 ร,านและมีการทำแผนท่ีสำหรับ Ramen Guide Map ในป{ค.ศ.2015  

ด,านหน,าจะเปIนแผนท่ีของร,านราเมนท่ีเข,าร@วมในกลุ@ม และด,านในของแผ@นพับจะเปIนรูปร,านต@างๆ ราเมน

ของแต@ละร,าน การบอกราคาและท่ีต้ังของร,าน เปIนต,น 

 
Ramen Guide Map (ไดAรับจากสำนักงาน) 

 

(3) กิจกรรมการจัดเทศกาลดอกซากุระคิตะคะตะ ซ่ึงเปIนเทศกาลชมดอกซากุระท่ีมีผู,อยากเข,าร@วมมาก

ท่ีสุดติดต@อกัน 2 ป{ซ,อน (ข,อมูลจากแผ@นพับของเทศบาลเมืองคิตะคะตะ) จัดข้ึนระหว@างวันท่ี 12-30 

เมษายนของทุกป{ มีท่ีมาจากแนวคิดของกลุ@มประชาชนท่ีร@วมกันเสนอให,มีการปลูกต,นซากุระบนเส,นทาง

รางรถไฟเก@าของรถไฟสายนิตจูซ่ึงถูกเลิกใช,งานและถูกเปล่ียนเปIนเส,นทางจักรยานและทางเดิน จึงมีการ
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ปลูกต,นซากุระท่ีมีช่ือว@า ชิดะเระซากุระ (ซ่ึงมีลักษณะเปIนก่ิงห,อยย,อยลง) บนเส,นทางท่ีมีความยาว 3 

กิโลเมตรจำนวนประมาณ 1,000 ต,น เกิดเปIนอุโมงคXต,นซากุระและมีการวางหัวรถไฟ SL เพ่ือเปIนการระลึก

ถึงเส,นทางรถไฟเดิมซ่ึงมีการใช,มาต้ังแต@สมัยเมจิ  

  
แนวตAนซากุระที่ปลูกขึ้นตามแนวรางรถไฟเดิม (ผูAวิจัยถCายเอง) 

 
   โปสเตอร7โฆษณาเทศกาลดอกซากุระคิตะคะตะ (ไดAรับจากสำนักงาน) 
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ทุนทางสังคม 

 ทุนทางสังคมของเมืองคิตะคะตะมีความโดดเด@นหลายด,าน ขอสรุปทุนทางสังคมดังน้ี คือ 

 (1) ทุนทางสังคมด,านประวัติศาสตรXและกายภาพทางประวัติศาสตรX คือ โกดังท่ีมีอยู@เปIนจำนวนมากถึง  

4,100 แห@ง และมากท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ:น นอกจากน้ี ยังมีรูปร@างและลักษณะพิเศษคือ เปIนอาคารแบบ

โกดังท่ีมีการใช,งานหลากหลาย เช@น เก็บของใช,และเปIนโกดังของโรงงานอุตสาหกรรม (ดังเช@นโกดังท่ัวไป) 

และยังมีโกดังท่ีทำเปIนท่ีอยู@อาศัย ร,านค,า ร,านอาหาร และห,องน้ำ ซ่ึงการสร,างโกดังเปIนประเด็นทาง

ประวัติศาสตรXคือ เปIนเมืองท่ีมีอุตสาหกรรมท,องถ่ินหลากหลายต้ังแต@สมัยเอโดะ และเม่ือเกิดเหตุไฟไหม,ใน

สมัยเมจิแต@ยังมีโกดังหลงเหลือเปIนจำนวนมาก จึงเกิดวัฒนธรรมการสร,างโกดังในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

(2) ทุนทางสังคมด,านอุตสาหกรรมท,องถ่ิน เน่ืองจากเปIนแหล@งน้ำสะอาดและรสชาติอร@อยจึงเปIนแหล@ง

ผลิตเหล,าสาเกท่ีมีช่ือเสียง และยังคงมีโรงงานผลิตเหล,าสาเก โรงงานโชยุและโรงงานมิโซะท่ียังคงทำการ

ผลิตต้ังแต@สมัยเอโดะจนถึงป\จจุบัน 

(3) ทุนทางสังคมทางธรรมชาติ จากป\ญหาจำนวนประชากรท่ีลดลงส@งผลให,การเดินรถไฟท,องถ่ินต,องยุติลง 

แต@มีการปลูกต,นชิดะเระซากุระจำนวน 1,000 ต,นบนเส,นทางรางรถไฟและทำให,เปIนเส,นทางจักรยานและ

ทางเดินมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร  

 

พ้ืนท่ี 

 

โมเดลการฟ'(นฟูท,องถ่ิน 

 

ทุนทางสังคมเครือข@าย 

 

ทุนทางสังคมอ่ืน 

 

การตลาด 

 

คิตะคะ

ตะ 

Company  

Competitor 

Customer 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 

-Company กลุ@มธุรกิจ

ท ี ่ เก ี ่ยวก ับราเมนใน

เมืองคิตะคะตะ ซึ ่งมี

การรวมตัวกัน เพื่อเพ่ิม

คุณภาพของราเมนและ

ส@งเสริมการท@องเที ่ยว 

เช@น ทำแผนที ่สำหรับ

ร,านราเมนในกลุ@ม  

Bonding 

Bridging  

Linking  

 (ภาคเอกชนเปIนผู,นำ) 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 

- Bonding ช ุ มชน เ ดิม

ทั ่วไปมีความโดดเด@น 

เนื่องจากเปIนกลุ@มคนท่ี

เสนอให,เทศบาลปลูก

ต,นชิดะเระซากุระ และ

ส@งผลต@อการท@องเท่ียว  

-Bridging การเชื่อมโยง

ของกลุ@มธุรกิจเกี่ยวกับ

-ท ุ นทา งส ั ง คมทา ง

กายภาพของโกดังที ่มี

เ ป I น จ ำนวนมาก ถึ ง

ประมาณ 4,100 แห@ง

และใช,หลากหลายแบบ

กว@าโกดังของเมืองอ่ืนๆ 

-ท ุ นทา งส ั ง คมทา ง

อาหารท,องถ่ิน คือ คิตะ

ค ะ ต ะ ร า เ ม น ซ ึ ่ ง มี

ลักษณะของเส,นที่หนา

และมีความชุ@มน้ำกว@า

ท,องถิ ่นอื ่น เนื ่องจาก

เปIนพื้นที ่ที ่มีน้ำอร@อย 

-มีการทำการตลาด

แบบท่ัวไป มีภาครัฐ

ค ื อ  อ ง ค X ก า ร

ป ก ค ร อ ง ส @ ว น

ท ,องถ ิ ่นเป Iนหลัก 

ไม@ได ,ใช ,เคร ือข@าย 

DMO 
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-Competitor สิ ่งที ่ทำ

ให , เ ม ื อ งค ิ ตะคะตะ

แตกต@างจากเมืองอื่นๆ

ในบริเวณโดยรอบคือ 

อ ุ โมงค Xดอกช ิดะเระ

ซ า ก ุ ร ะ  แ ล ะ ส ิ ่ ง ท่ี

แตกต@างกว@าเมืองอื่นๆ

ทั ่วประเทศญี ่ป ุ :นคือ 

การเปIนเมืองที ่มีโกดัง

มากที ่ส ุดในประเทศ

ญ่ีปุ:น  

-Customer ม ีการทำ

ก ิ จ ก ร รมกา รตลาด

เฉพาะกลุ@ม คือ กลุ@มผู,

น ิ ยมด ื ่ ม เหล , าสา เก 

โดยเฉพาะกล ุ @มสตรี

วัยรุ@น  

ร า เ ม น  แ ล ะ ก ลุ@ ม

อุตสาหกรรมผลิตเหล,า

สาเก ร @วมก ับสมาคม

พ@อค,าและอุตสาหกรรม

ในการสร ,างก ิจกรรม

ฟ'(นฟูท,องถ่ินต@างๆ 

- Linking ภาคร ั ฐ เปI น

ผู ,นำในช@วงเริ ่มต,นของ

การสร,างชื ่อเสียงของ

ธ ุ ร ก ิ จ ร , า น ร า เ ม น 

ภายหลังกิจกรรมส@วน

ใหญ@เป Iนบทบาทของ

ภาคเอกชน ต@อมามีการ

ทำงานร @วมก ันหลาย

ภ า ค ส @ ว น เ พ่ื อ

ประชาสัมพันธXเมืองและ

กิจกรรมฟ'(นฟูท,องถ่ิน 

และเปIนท,องถิ่นที่มีร,าน

เป Iนจำนวนมากกว@า 

100 แห@ง 

- ท ุ นทา งส ั ง คมทา ง

ธรรมชาติ คือ อุโมงคX

ต , นช ิ ดะ เ ระซาก ุ ร ะ

จำนวนประมาณ 1,000 

ต,น 

หมายเหตุ25 คำนิยามของโมเดลการฟ'(นฟูท,องถ่ินและทุนทางสังคมเครือข@าย 

 

สรุปกระบวนการกิจกรรมมะจิซุกุริท่ีมีภาคเอกชนเป9นผู*นำกระบวนการของเมือง Kitakata  

 กระบวนการการฟ'(นฟูท,องถ่ินแบบมะจิซุกุริของเมืองคิตะคะตะน้ี มีองคXประกอบของผู,เร่ิมต,นกิจกรรม

หลายกลุ@ม เช@น กลุ@มประชาชนท่ีร@วมกันตัดสินใจปลูกต,นซากุระพันธุXชิดะเระซากุระซ่ึงไม@ค@อยมีการปลูกท่ัวไป เปIน

การปลูกเพ่ือระลึกถึงสายรถไฟเดิมของเมืองท่ีมีการใช,มาเปIนเวลานานและต,องยุติลง  

 
25 - Company คนในพื้นที่มีความตั้งใจทำงานสูง (คำสำคัญ - ทุนทางสังคม และ win win) 

    - Competitor มีสิ่งที่คูmแขmงและหjางสรรพสินคjาขนาดใหญmไมmมี (คำสำคัญ - ทำใหjแตกตmาง) 

    - Customer ทำการตลาดที่เหมาะสมกับความตjองการของลูกคjา (คำสำคัญ - การตลาดมุmงเปoา) 

    - ความสัมพันธqของชุมชนแบบดั้งเดิม หรือ ทุนทางสังคมแบบ Bonding  

    - ความสัมพันธqของการเชื่อมโยงของกลุmมตmางๆในชุมชน หรือ ทุนทางสังคมแบบ Bridging 

    - ความสัมพันธqกับภาครัฐและกลุmมที่มีบทบาทหนjาที่ตmางกัน หรือ ทุนทางสังคมแบบ Linking 
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 บุคคลท่ีมีส@วนร@วมในการเร่ิมต,นกิจกรรมอีกคนหน่ึงคือ เจ,าหน,าท่ีของสำนักงานเทศบาลท่ีออกความเห็นว@า

ควรสนับสนุนให,ราเมนซ่ึงเปIนอาหารท่ีอร@อยและหาได,ท่ัวไปของเมือง เปIนอาหารท่ีใช,สำหรับรับรองนักท@องเท่ียวท่ี

มีจำนวนเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆซ่ึงเปIนนักท@องเท่ียวท่ีมาชมดอกซากุระและมาชมโกดังของเมืองน่ันเอง 

 กิจกรรมท่ีดำเนินต@อมาอย@างเปIนรูปธรรมมาจากภาคเอกชน ได,แก@ กลุ@มของกลุ@มผลิตราเมน ร,านราเมน

และกลุ@มผลิตเหล,าสาเกร@วมกันสร,างกิจกรรมเพ่ือส@งเสริมการท@องเท่ียวในท,องถ่ิน ทำให,มีนักท@องเท่ียวมากกว@า 

2,000,000 คนในแต@ละป{และเปIนการสร,างรายได,ให,กับเมืองเล็กๆท่ีอยู@ในชนบทอย@างมหาศาล 

 กระบวนการการฟ'(นฟูท,องถ่ินของเมืองคิตะคะตะน้ี จึงพอจะสรุปได,ว@ามาจากองคXประกอบหลายส@วนโดยมี

ภาคประชาชนมีส@วนในการสร,างองคXประกอบทางกายภาพ คือ ต,นชิดาเระซากุระและโกดังท่ีอยู@อาศัยท่ีแปลกไป

จากเมืองอ่ืนๆ และมีภาครัฐเปIนผู,ริเร่ิมแนวคิดสนับสนุนธุรกิจราเมน ส@วนสุดท,ายท่ีสำคัญคือ ภาคเอกชนท้ังกลุ@มร,าน

ราเมนและกลุ@มโรงงานเหล,าท่ีมีส@วนสร,างกิจกรรมอย@างต@อเน่ือง ส@งเสริมให,กิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถ่ินของเมืองคิตะ

คะตะประสบความสำเร็จและเปIนท่ีรู,จักท่ัวไป 
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ผลการสาํรวจพื-นที1ในประเทศไทย 
 ผู,วิจัยเลือกพ้ืนท่ีในประเทศไทย 3 แห@ง เพ่ือศึกษาป\จจัยแห@งความสำเร็จท่ีมีความเหมือนหรือแตกต@าง

ระหว@างพ้ืนท่ีในประเทศญ่ีปุ:นและประเทศไทย ได,แก@  

 1.ชุมชนบางใบไม, อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรXธานี 

 2.ย@านเมืองเก@าบริเวณโรงสี “หับโห,ห้ิน” อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 3.ย@านเมืองเก@า ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร@ 

 

1.พื-นที1ชมุชนบางใบไม้ อาํเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
ข*อมูลพ้ืนฐาน 

 พ้ืนท่ีย@านชุมชนบางใบไม,ถูกเรียกท่ัวไปว@า “คลองร,อยสาย” เน่ืองจากเต็มไปด,วยลำคลองตามธรรมชาติ

ของสาขาแม@น้ำตาป{เปIนจำนวนมาก เรียกอีกอย@างว@า “ในบาง” หมายความว@า ย@านในคลอง เปIนพ้ืนท่ีชนบทท่ีผู,คน

ยังคงมีวิถีชีวิตเรียบง@ายและทำการเกษตรกรรมเปIนหลัก 

เร่ิมจัดการการท@องเท่ียวต้ังแต@ป{พ.ศ.2549 (นางจรัญญาฯเร่ิมดำรงตำแหน@งเปIนผู,ใหญ@บ,านในป{พ.ศ.2548) 

จึงเร่ิมกิจกรรมคลองร,อยสาย โดยพัฒนาจากสภาพท่ัวไปของหมู@บ,านคือ มีความอุดมสมบูรณXจากป:าจากและ

มะพร,าว อาชีพหลักของชาวบ,านคือ การทำสวนมะพร,าว และทำการประมงชายฝ\³ง หมู@บ,านมีความอุดมสมบูรณX 

ชาวบ,านไม@ได,ยากจน ส@วนใหญ@มีฐานะปานกลาง มีอาหารอุดมสมบูรณX แต@ไม@มีรถใช,เพราะส@วนใหญ@สัญจรทางเรือ  

 

                          
  นางจรญัญา ศรรีกัษ ์เดมิเป็นผูใ้หญ่บา้น ปัจจบุนัเป็นกาํนนัของตาํบลบางใบไม ้(นกัวจิยัถ่ายเอง) 
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กิจกรรมเพ่ือฟtuนฟูท*องถ่ิน  

(1) กิจกรรมการท@องเท่ียวชุมชน กิจกรรมแรกท่ีเป̈ดสู@คนภายนอกคือ มีการเป̈ดร,านอาหารร,านแรกโดยคน

ในพ้ืนท่ีและมีลูกค,าท่ีรับประทานข,าวอยากล@องเรือ จึงเร่ิมมีการหาเรือให,น่ังโดยไม@มีระบบการจัดการ

ชัดเจน ใช,วิธีเรียกเรือตามความสะดวก ผู,นำทางไม@สามารถเล@าเร่ืองหรือแนะนำการท@องเท่ียวได, รายได,

แล,วแต@แขกจะให, เม่ือมีนักท@องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนผู,ใหญ@บ,านจึงชวนชาวบ,านต้ังกลุ@ม มีการร@วมหุ,นๆละ 100 

บาท โดยชาวบ,านส@วนใหญ@ร@วมทุนต้ังแต@ 500-800 บาทใช,เปIนทุนในการทำประชาสัมพันธX ในช@วงสอง

เดือนแรกไม@มีนักท@องเท่ียวเลย  

ในป{พ.ศ.2550 นางจรัญญา ผู,ใหญ@บ,านเร่ิมหาภาคีภายนอกโดยเร่ิมจากสำนักงานท@องเท่ียวและกีฬา

จังหวัดสุราษฎรXธานี และเร่ิมสร,างเครือข@ายกับชุมชนบ,านน้ำผ้ึงซ่ึงเปIนชุมชนท่ีมีการเรียนรู,จากสำนักงาน

ท@องเท่ียวชุมชนของจังหวัดสุราษฎรXธานี และมีการรวมกลุ@มเปIนเครือข@ายท@องเท่ียวจังหวัดสุราษฎรXธานี

โดยมีสำนักงานท@องเท่ียวและกีฬาเปIนผู,ให,ความรู, และส@งผลทำให,เครือข@ายท@องเท่ียวชุมชนบางใบไม,ได,รับ

รางวัลต,นแบบการท@องเท่ียวชุมชน 

หลังจากน้ันมีนักท@องเท่ียวเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในป{พ.ศ.2553 เร่ิมคิดจะการท@องเท่ียวแบบจริงจังจึงเร่ิมทำต้ัง

เปIนวิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรXธานี ให,ช่ือว@า “วิสาหกิจชุมชน กลุ@ม

ท@องเท่ียวเชิงอนุรักษXตำบลบางใบไม,” หลังจากน้ันจึงชวนชาวบ,านมาต้ังกลุ@ม โดยแบ@งเปIน 2กลุ@มใหญ@คือ 

กลุ@มเรือและกลุ@มต,อนรับ 

หลังจากน้ันจึงเร่ิมขยับขยายไปสู@อุตสาหกรรม คือ มีการส@งชาวบ,านไปเรียนวิธีการทำน้ำมะพร,าวสกัดเย็นท่ี

ศูนยXเทคโนโลยีการเกษตรของสำนักงานอบต.บางใบไม, และเร่ิมจัดกิจกรรมน่ังเรือชมสวนมะพร,าวโดย

เลือกจากสมาชิก คือ ลุงสง จัดกิจกรรมน่ังเรือประมาณ 2 ช่ัวโมง ในขณะน้ันเปIนช@วงราคามะพร,าวตกต่ำจึง

เกิดกิจกรรมท่ีเปIนรูปธรรมข้ึน คือ การน่ังเรือ ชมสวนมะพร,าว เก็บมะพร,าว ขูดและทำน้ำมันรวมถึงล@องเรือ

ไปชมสวนอ่ืนๆ หลังจากน้ันจึงเร่ิมกิจกรรมท่ีมาจากภูมิป\ญญาท,องถ่ิน ได,แก@ การทำน้ำผ้ึงจากต,นจาก การ

ทำน้ำส,มสายชูหมัก การถักสานทางมะพร,าว ทำขนมจากและทำการถักสานหมาน้ำ (ท่ีตักน้ำในสมัยก@อน) 

เน,นการอธิบายสรรพคุณของ “จาก” หลังจากน้ันจึงมีการรวมกลุ@มโฮมสเตยXและมีกิจกรรมน่ังเรือดูห่ิงห,อย

ในตอนกลางคืน 

    



 142 

    
            http://www.runwaythailand.com/16403923/ชุมชนบางใบไม ้

 
(2) กิจกรรมตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม, เปIนตลาดน้ำแห@งแรกของจังหวัดสุราษฎรXธานี จัดข้ึนทุกวัน

อาทิตยXระหว@างเวลา 9.00-17.00น. ท่ีวัดบางใบไม, ในป{พ.ศ.2560เป̈ดตลาดน้ำบางใบไม,และกลายเปIน 10 

จุดเช็คอินของสำนักงานททท.จังหวัดสุราษฎรXธานี ในระยะแรกกู,เงินกองทุนหมู@บ,านมาทำงานด,วยเงิน

เร่ิมต,น 500,000 บาท มีพ@อค,าแม@ค,ามาจากภายในชุมชน 70% และเปIนคนนอก 30% ซ่ึงตลาดน้ำประสบ

ความสำเร็จมากกว@าการทำการท@องเท่ียวจากการท่ีเปIนชุมชนเข,มแข็ง จึงมีการกำหนดกฎระเบียบและ

ปฏิบัติตามกฎกันอย@างเท@าเทียม เช@น มีการกำหนดให,มีการส@งรายได,ให,กับกลุ@มของตนเองในวิสาหกกิจ

ชุมชน 10% ของรายได, ทางกลุ@มในพ้ืนท่ีมีความสัมพันธXกับภาครัฐดีทุกกับส@วนงาน มีป\ญหาเพียงแต@

เจ,าหน,าท่ีรัฐมีการย,ายและเปล่ียนแปลงบ@อยและป\ญหาเจ,าหน,าท่ีไม@เข,าใจในงาน เช@น เจ,าหน,าท่ีสำนักงาน

ท@องเท่ียวและกีฬาบางคนมาจากงานพัฒนาชุมชนแต@บางคนมาจากงานกีฬา ทำให,ขาดความเข,าใจในเน้ือ

งาน 

กิจกรรมดำเนินไปอย@างราบร่ืน มีการเช่ือฟ\งผู,นำ ชาวบ,านไม@มีการแบ@งฝ:ายและทำให,งานดำเนินไปได,อย@าง

ดี มีการแบ@งรายได,อย@างยุติธรรมและมีการให,กับชุมชนโดยนำรายได,ท่ีเก็บจากกลุ@มต@างๆน้ันทางชุมชนได,

นำกลับมาสร,างประโยชนXให,ชุมชน เช@น ให,ทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุนทุกป{ และยังมีการจัดสรรช@วยเหลือ

ประชาชนท่ีประสบความเดือดร,อน  

นอกจากส@งเสริมกิจกรรมเพ่ือสร,างรายได,แล,ว ยังส@งเสริมกิจกรรมของเด็กนักเรียน เช@น จัดกิจกรรมเก็บ

ขยะในแม@น้ำ กิจกรรมพิทักษXส่ิงแวดล,อมโดยให,เด็กมีส@วนร@วม และยังมีกิจกรรมของผู,สูงอายุ เช@น เชิญ

ผู,สูงอายุมาขายสินค,าโดยไม@เก็บเงินในช@วงแรก ทำให,ผู,สูงอายุมีรายได,สัปดาหXละ 1,000-2,000 บาท ส่ิงท่ี

คนแก@นำมาขายเปIนอาหารด้ังเดิมได,แก@ ปลาแนม ขนมเบ้ืองญวน ห@อหมกปลา กะป̈ ผัดไทย และส@งผลให,

มีการกระจายรายได, เช@น มีการจ,างงานให,ทำใบตองเปIนภาชนะใส@อาหาร จ,างมาช@วยขาย จ,างนักเรียนมา

ทำความสะอาด ซ่ึงรายได,จากการทำตลาดน้ำแบ@งให,กับส@วนต@างๆ คือ กรรมการ คนดูแลตลาด ค@าจัดการ



 143 

ขยะ กลุ@ม อปพร. คนทำความสะอาด 4 คน (มีเด็ก 2 คน) พนักงานพายเรือ และยังมีเหลือส@งคืนกองทุน

หมู@บ,านทุกเดือนๆละประมาณ 10,000 บาท และมีคนรุ@นใหม@มาร@วมงานเปIนเจ,าหน,าท่ีของกลุ@มมากข้ึน 

การทำตลาดน้ำทำให,มีเงินสะพัดในหมู@บ,านเปIนจำนวนมาก เช@น ในเดือนตุลาคมพ.ศ.2561 มีรายได,

โดยรวมของพ@อค,าแม@ค,าและรายได,จากการจัดการท@องเท่ียวรวมประมาณ 1,000,000 บาท และการจัด

กิจกรรมเหล@าน้ียังส@งผลต@อความเข,มแข็งของครอบครัว คือ มีการสอนทำอาหารแก@คนรุ@นเด็กในครอบครัว

ของตน ส@งผลให,คนรุ@นหนุ@มสาวท่ีไปเรียนในเมืองกลับมาท่ีชุมชนในช@วงวันท่ีมีตลาด ลูกหลานกลับมาเย่ียม

ชุมชนเปIนระยะๆและไม@ขายท่ีดินเดิมของครอบครัว มีความเปIนเครือญาติมากข้ึน เช@น มีคนรุ@นใหม@เข,า

ร@วมงานของชุมชนมากข้ึนท้ังงานศพและงานมงคลต@างๆ 

 

       
   http://www.runwaythailand.com/16403923/ชุมชนบางใบไม ้

ทุนทางสังคม 

(1) ทุนทางสังคมทางธรรมชาติท่ีอุดสมสมบูรณXของท,องถ่ิน เน่ืองจากเปIนชุมชนเดิมท่ีมีวิถีชีวิตแบบ

เกษตรกรรมท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสมบูรณX มีภูมิป\ญญาท,องถ่ินท่ีหลากหลาย เช@น การทำผลิตภัณฑX

จากต,นจาก ต,นมะพร,าว การทำกะป̈และน้ำส,มสายชูหมักเปIนต,น อีกท้ังประชาชนส@วนหน่ึงยังคงดำเนิน

ชีวิตแบบเดิมจึงเปIนเสน@หXอย@างหน่ึงของท,องถ่ิน  

(2) ทุนทางสังคมทางเครือข@ายและการมีผู,นำท่ีเข,มแข็ง ทุนทางสังคมท่ีโดดเด@นของชุมชนน้ีคือ การมีผู,นำท่ี

เข,มแข็ง มีธรรมาภิบาล และมีแนวคิดก,าวหน,า ถึงแม,จะต,องประสบป\ญหาการเปล่ียนแปลงของเจ,าหน,าท่ี

ส@วนราชการ แต@ก็ยังคงดำเนินกิจกรรมได,อย@างต@อเน่ือง 
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พ้ืนท่ี 

 

โมเดลการฟ'(นฟูท,องถ่ิน 

 

ทุนทางสังคมเครือข@าย 

 

ทุนทางสังคมอ่ืน 

 

การตลาด 

 

ชุมชนบาง

ใบไม, 

Company  

Competitor 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 

- Company ผ ู , น ำ มี

ความโดดเด @นมาก มี

ความตั ้งใจ มีแนวคิด

ก,าวหน,า และมีความ

มุ@งมั่นที่จะพัฒนาชุมชน

ถึงแม,จะประสบป\ญหา

บ,าง 

-Competitor ถึงแม,จะ

ม ี ก า ร ท ำ ก ิ จ ก ร ร ม

ท@องเที่ยวชุมชนในช@วง

เ ร ิ ่ ม ต , น  แ ต @ ก ็ เ ปI น

กิจกรรมที่ทำกันทั่วไป

ตามช ุมชนต @ า งๆ ท่ัว

ประเทศไทย ชุมชนน้ีจึง

เร ิ ่ มก ิจกรรมการทำ

ตลาดน้ำเปIนแห@งแรก

ของจ ังหว ัดส ุราษฎรX

ธานี 

Bonding 

Linking (ภาครัฐโดยมี

ผู ,ใหญ@บ,านและกำนัน 

เปIนผู,นำ) 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 

-Bonding เครือข@ายดั้งเดิม

ของชุมชนมีความสัมพันธXท่ี

เข,มแข็ง เปIนความสัมพันธX

แบบเคร ือญาต ิและเปIน

ชุมชนในชนบทที ่ยังมีการ

พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 

-Linking ตัวแทนของคนใน

ชุมชนคือผ ู , ใหญ@บ ,าน(ซ่ึง

ต@อมาได,รับการเลือกเปIน

กำนัน) เปIนผู,ที่เริ่มแตกกลุ@ม

ในหมู @บ,านเปIนกลุ @มต@างๆ 

และตนเองเป Iนต ัวเช ื ่อม

ระหว@างชุมชนกับภาครัฐ

ภายนอกในฐานะท ี ่ เปIน

ตัวแทนของภาครัฐในชุมชน  

ความสัมพันธ Xก ับภาครัฐ

ภายนอกถ ื อ ว @ า ด ี  เ ปI น

ความสัมพันธ Xท ี ่ เป Iนการ

สนับสนุนช@วยเหลือทั ้งให,

ความรู,และงบประมาณ แต2

ม ี ป pญหาการย * า ยของ

เ จ * า ห น * า ท ี ่ ภ า ค ร ั ฐ ท่ี

เก ี ่ยวข *องบ2อยคร ั ้งและ

- ท ุ นทา ง สั งคม

ทางธรรมชาติท่ี

อุดมสมบูรณX 

-มีการทำการตลาด

แบบท่ัวไป 

พ บ ว @ า  น ั ก ท @ อ ง

เที ่ยมนิยมโพสตXลง

ใ น  social media 

เช@น Facebook 
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บางครั้งผู*มาดำเนินการต2อ

ไม2เข*าใจในเน้ืองาน 

หมายเหตุ – อธบิายความหมาย26 

 
สรุปกระบวนการกิจกรรมฟtuนฟูท*องถ่ินของชุมชนบางใบไม* 

 กระบวนการฟ'(นฟูท,องถ่ินของชุมชนบางใบไม,มีความชัดเจนในเร่ืองของการนำกระบวนการโดยภาครัฐ ซ่ึง

เปIนภาครัฐท่ีอยู@ในชุมชนคือ เดิมเปIนผู,ใหญ@บ,านและป\จจุบันเปIนกำนัน มีความคิดก,าวหน,าและมีเครือข@ายท่ีดีกับ

ภาครัฐและมีภาครัฐเปIนตัวเช่ือมให,ชุมชนได,มีเครือข@ายกับชุมชนภายนอก 

 การมีกระบวนการท่ีนำโดยภาครัฐน้ีส@งผลให,มีการได,รับงบประมาณและการยอมรับจากภาครัฐในส@วนของ

สำนักงานภาครัฐในระดับจังหวัดและมีการสนับสนุนอย@างต@อเน่ือง 

 
26 - Company คนในพื้นที่มีความตัง้ใจทำงานสูง (คำสำคัญ - ทุนทางสังคม และ win win) 

    - Competitor มีสิ่งที่คูmแขmงและหjางสรรพสินคjาขนาดใหญmไมmมี (คำสำคัญ - ทำใหjแตกตmาง) 

    - ความสัมพันธqของชุมชนแบบดั้งเดิม หรือ ทุนทางสังคมแบบ Bonding  

    - ความสัมพันธqกับภาครัฐและกลุmมที่มีบทบาทหนjาทีต่mางกัน หรือ ทุนทางสังคมแบบ Linking 
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2.เมืองเก่าย่านโรงสีแดง “หบัโห้หิ-น” อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

 
ข*อมูลพ้ืนฐาน 

 จังหวัดสงขลาเปIนจังหวัดชายแดนภาคใต, เปIนเมืองท@าและเมืองชายทะเลท่ีสำคัญของภูมิภาคมาต้ังแต@สมัย

โบราณและเปIนเมืองท่ีมีอารยะธรรมเจริญรุ@งเรืองมาเปIนเวลาหลายศตวรรษ มีแหล@งโบราณสถานและโบราณวัตถุ

มากมาย ป\จจุบันกลายเปIนแหล@งท@องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีน@าสนใจแห@งหน่ึงของภาคใต, เมืองเก@าสงขลาจะมีอาคาร

บ,านเรือนท่ีมีรูปแบบหลากหลายผสมปนเปกันท้ังย@าน เช@น ตึกแถวแบบจีนด้ังเดิม อาคารพาณิชยXแบบจีนผสม

ตะวันตก รวมท้ังบ,านแบบไทยและแบบมุสลิมผสมผสานในบริเวณเดียวกัน 

 อาคารในบริเวณเมืองเก@าจะมีหลายแบบ เช@น ตึกแถวจีนด้ังเดิมสร,างข้ึนในช@วงป{พ.ศ.2379 เปIนช@วงแรกต้ัง

เมืองสงขลา มีส@วนหน,าไว,ค,าขาย ด,านบนใช,เก็บของมีช@องส@งของเล็กๆ เน่ืองจากแปลงท่ีดินยาวจึงมีการออกแบบให,

มีช@องเป̈ดโล@งตรงกลาง อาคารด,านหลังมักเปIนท่ีอยู@อาศัย และยังมีตึกแถวแบบจีนพาณิชยX เปIนลักษณะอาคารอายุ

ประมาณ 100 ป{ข้ึนไป พัฒนามาจากแบบจีนด้ังเดิมแต@มีการประยุกตXให,ทันสมัยด,านหน,าทำเปIนผนังหรือบานประตู

เกล็ดระบายความร,อนสำหรับอยู@อาศัย ช้ันล@างเปIนพ้ืนท่ีทำการค,าและประตูหน,าเปIนบานไม,พับเก็บด,านข,าง 

นอกจากน้ียังมีตึกแถวแบบชิโน-ยูโรเป{ยน เปIนสถาป\ตยกรรมท่ีประดับตกแต@งด,วยลวดลายแบบจีนและยุโรปผสม

กัน หลังคาทรงป\(นหยา 

ย@านโรงสีแดง อยู@ในบริเวณถนนสายเก@า 3 สาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครในและถนนนางงาม ซ่ึงโรงสี

แดง “หับโห,ห้ิน” อยู@ในบริเวณถนนนครนอกท่ีอยู@ติดกับฝ\³งทะเลสาบ เดิมเปIนท@าเทียบเรือเพ่ือการค,าขายและขนส@ง

สินค,าจากต@างประเทศ เปIนโรงสีข,าวขนาดใหญ@ของตระกูล “รัตนปราการ”  แต@เดิมย@านน้ีเปIนย@านท่ีต้ังของโรงสีข,าว

ซ่ึงมีประมาณ 5-6 โรง ซ่ึงถูกทำลายระหว@างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แต@โรงสี “หับโห,ห้ิน” ไม@ถูกทำลายเน่ืองจากถูก

ทหารญ่ีปุ:นยึดและใช,เปIนโรงพยาบาล มีการติดสัญลักษณXไว,จึงไม@ถูกท้ิงระเบิดและยังคงหลงเหลืออยู@ ป\จจุบันเปIน

สมบัติของคุณรังสี รัตนปราการ ทายาทรุ@นท่ี 7  

ส@วนถนนนครใน เปIนถนนท่ีอยู@ระหว@างถนนนครนอกและถนนนางงาม มี “บ,านนครใน” เปIนพิพิธภัณฑX

แห@งการอนุรักษX บ,านนครในเปIนตึกสีขาวและเปIนบ,านจีนแบบโบราณ ป\จจุบันเปIนท่ีจัดแสดงของเก@า ถนนสาย

สำคัญอีกสายหน่ึงคือ ถนนนางงาม เดิมช่ือถนนเก,าห,อง มีสถานท่ีสำคัญคือ ศาลเจ,าพ@อหลักเมืองสงขลา ศาลเจ,าพ@อ

กวนอู ซ่ึงเปIนสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิของชาวสงขลา  

นอกจากน้ี เมืองสงขลายังมีความสัมพันธXกับราชวงศXจักรี คือ สมเด็จพระศรีสุลาไลยผู,เปIนพระมารดาของร.

3 เปIนพระธิดาของพระยานนทบุรีฯและคุณหญิงเพ็ง ซ่ึงคุณหญิงเพ็งมีบิดาเปIนมุสลิมสืบเช้ือสายมาจากสุลต@านสุลัย

มานแห@งสงขลา 
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เมืองสงขลาจึงเปIนเมืองท่ีมีเสน@หXจากการเปIนเมืองเก@าท่ีมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมท้ังของไทย จีนและ

มุสลิม ซ่ึงยังมีลักษณะทางกายภาพท่ีหลงเหลือให,คนรุ@นหลังได,ชม และยังเปIนแหล@งท่ีมีช่ือเสียงด,านอาหารการกิน 

ส@งผลให,มีคนนิยมมาเท่ียวท่ีเขตย@านเมืองเก@าของสงขลาเปIนจำนวนมาก 

 

 

                  
  ดAานหนAาของโรงสีแดง “หับ โหA หิ้น” (ผูAวิจัยถCายเอง) 

 

        
 ศาลเจAาพCอกวนอู (ผูAวิจัยถCายเอง)        ศาลเจAาขนาดเล็กในชุมชน (ผูAวิจัยถCายเอง) 
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กิจกรรมเพ่ือฟtuนฟูท*องถ่ิน  

 โรงสี “หับโห,ห้ิน” ป\จจุบันเปIนสมบัติของคุณรังสี รัตนปราการ ทายาทรุ@นท่ี 7 ซ่ึงตระกูลของคุณรังสีเร่ิมมา

ต้ังรกรากท่ีเมืองสงขลาต้ังแต@สมัยอยุธยา คุณพ@อของคุณรังสีให,ความสำคัญกับการศึกษา จึงส@งไปศึกษาท่ีกรุงเทพฯ

และกลับมาอาศัยท่ีเมืองสงขลาเม่ืออายุ 80 ป{ พบว@าท่ีเมืองสงขลามีกลุ@มผู,สนใจและผู,รู,เก่ียวกับประวัติศาสตรXกลุ@ม

หน่ึงจึงมีการพบปะพูดคุยเก่ียวกับประวัติของเมืองสงขลาเปIนคร้ังคราว และยังพบว@าย@านเมืองเก@ามีสภาพเงียบเหงา 

คนรุ@นใหม@ส@วนใหญ@ไม@กลับมาอาศัยและบางครอบครัวพาบิดามารดาย,ายไปอาศัยตามเมืองใหญ@ บ,านหลายหลังถูก

ท้ิงให,อยู@ในสภาพทรุดโทรม เร่ิมมีการขายบ,านเก@าและคนในท,องถ่ินอพยพออกไปอาศัยท่ีอ่ืนมากข้ึนหลังจากน้ัน จึง

มีการรวมกลุ@มคนประมาณ 8-9 คนร@วมกันพูดคุยและคิดหาแนวทางท่ีจะร@วมกันอนุรักษXเมืองสงขลาโดยมีกลุ@มของ

อาจารยXสืบสกุล ศรีสุข ร@วมเปIนแกนนำ จากจุดเร่ิมต,นของคนกลุ@มหน่ึงส@งผลต@อการรวมอนุรักษXเมืองเก@า และเกิด

กิจกรรมดังต@อไปน้ี คือ 

(1) กิจกรรมการต้ังสมาคมภาคีคนรักเมืองสงขลา เพ่ือรวมตัวกันทำกิจกรรมต@างๆ เช@น การพยายาม

อนุรักษXย@านเมืองเก@า และกิจกรรมท่ีสำคัญคือ ความพยายามในการผลักดันให,จังหวัดสงขลาสู@มรดกโลก 

กลุ@มภาคีคนรักเมืองสงขลาเร่ิมต,นในป{พ.ศ.2552 มีจุดมุ@งหมายเพ่ือเปIนศูนยXกลางให,คนท่ีรักเมืองสงขลาจะ

มีส@วนร@วมในการผลักดันให,อนุรักษXส่ิงทรงคุณค@าในเมือง ในป{พ.ศ.2554 ภาคีฯได,ร@วมผลักดันโครงการยก

ร@างแผนแม@บทอนุรักษXและพัฒนาเมืองเก@าสงขลา และส@งเสริมการท@องเท่ียวรวมถึงให,บริการนักท@องเท่ียว 

เช@น การน่ังรางชมเมืองเปIนต,น ในป{พ.ศ.2556 สมาชิกของกลุ@มจึงได,ร@วมกันก@อต้ัง “ภาคีคนรักเมือง

สงขลา” ข้ึนเปIนองคXกรอย@างเปIนทางการ โดยมีแกนนำและผู,ขับเคล่ือนท่ีสำคัญคือ คุณรังสี รัตนปราการผู,

เปIนทายาทของโรงสีแดงหับโห,ห้ิน และอาจารยXสืบสกุล ศรีสุข รวมถึงต้ังสำนักงานภาคีคนรักเมืองสงขลา

ในบริเวณโรงสีแดง งบประมาณการดำเนินงานส@วนใหญ@มาจากคุณรังสีฯ ซ่ึงอาจารยXสืบสกุลฯให,ข,อมูลว@า

น@าจะมีการสนับสนุนจากคุณรังสีฯประมาณ 3-4,000,000 บาทแล,วต้ังแต@เร่ิมกิจกรรมเปIนต,นมา  

                
ภาพภายในโรงสีแดงหับโหAหิ้น (ผูAวิจัยถCายเอง) 



 149 

                             
      อาจารย7สืบสกุล ศรีสุข  ผูAอำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลา (ผูAวิจัยถCายเอง) 

 

                                    
 คุณรังสี รัตนปราการ เจAาของโรงสีแดง “หับโหAหิ้น”และนายกสมาคมภาคีคนรักเมืองสงขลา (ผูAวิจัยถCายเอง) 

 

 

   
 ทCานผูAหญิงสิริกิติยา เจนเซCน ขณะเยือนสมาคมฯ          ผูAวCาราชการจังหวัดสงขลา ขณะเยือนสมาคมฯ 

                            (ภาพจากเฟซบุ�คของอาจารย7สืบสกุล ไดAรับการอนุญาตใหAเผยแพรCแลAว) 
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            ป�ายแสดงยCานเมืองเกCา (ผูAวิจัยถCายเอง) 

                
อาคารโบราณและพิพิธภัณฑ7ถนนนครใน (ผูAวิจัยถCายเอง) 

 

     
สิ่งที่แสดงในพิพิธภัณฑ7ถนนนครใน (ผูAวิจัยถCายเอง 
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(2) กิจกรรมการสร,างสรรคXสตรีทอารXท หรือ สงขลาสตรีทอารXท เปIนการสร,างสรรคXงานศิลปะ

ประกอบการเล@าเร่ืองเพ่ือเช่ือมต@อความหมายจากอดีตสู@ป\จจุบันตามจุดต@างๆในเขตเมืองเก@า สร,างสรรคX

โดยภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมและกลุ@มของคณาจารยXและนักศึกษาจากมทร.ศรีวิชัย ร@วมกันวาดรูปวิถี

ชีวิตของคนในเขตเมืองเก@า ท่ีมีช่ือเสียงและนักท@องเท่ียวนิยมมาถ@ายรูป คือ หัวมุมถนนรามัญ และนางงาม

ท่ีตึกฟุงเจา เปIนวิถีร,านน้ำชาของชายชราชาวจีน ป\จจุบันมีจำนวน 18 ภาพ เปIนท่ีนิยมในการมาถ@ายรูป

ของนักท@องเท่ียว   
 

                 
             (ผูAวิจัยถCายเอง)      (ผูAวิจัยถCายเอง) 

     
(ผูAวิจัยถCายเอง)     (ผูAวิจัยถCายเอง) 
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(3) กิจกรรมปลีกย@อยอ่ืนๆ เพ่ือสร,างบรรยากาศของกลุ@มอนุรักษXเมืองเก@า ภายในเขตเมืองเก@ายังมีกลุ@ม

อ่ืนๆ ท่ีร@วมกันทำกิจกรรม เช@น กลุ@มใหม@ Art Mill กลุ@มสงขลาสเตช่ัน กลุ@ม NAS (เปล่ียนช่ือมาจากกลุ@ม

บ,านจีนสามห,อง) กลุ@มเก,าห,องหนองจิก กลุ@ม Chevron กลุ@ม UBI เครือข@ายจาก มทร.ศรีวิชัย และกลุ@ม

สงขลาเฮอริเทจและมีกลุ@มเก@าท่ีมีการก@อต้ังมานานแล,วคือ กลุ@มมัคคุเทศกXเมืองเก@า กิจกรรมท่ีทำ ได,แก@ 

การจัดนิทรรศการ ศูนยXเรียนรู, (โดยภาคีคนรักเมืองสงขลา บ,านนครใน บ,านจีนสามห,อง)  

ส@วนกลุ@มภาคีฯน้ันเปIนกลุ@มหลักท่ีทำกิจกรรมต@างๆท่ีหลากหลาย โดยใช,โรงสีแดง “หับโห,ห้ิน” เปIนพ้ืนท่ี

สาธารณะในการทำกิจกรรม เช@น การประกวดภาพถ@าย ประกวดออกแบบเมืองเก@า เดินเท,าป\³นจักรยาน 

จัดเสวนา ทำแผนท่ีชุมชน ปลูกต,นไม, อบรมมัคคุเทศกX ทัศนศึกษา ค@ายเยาวชน โดยเปIนกิจกรรมท่ีจัด

ร@วมกับเทศบาล  

กิจกรรมอ่ืน เช@น การแสดงดนตรีของคนรุ@นใหม@ จัดโดยคนรุ@นใหม@ในชุมชนในบริเวณบ,านเก@า  

บริษัท ปตท.จำกัด ร@วมจัดกิจกรรม เช@น การประชาสัมพันธX ศูนยXเรียนรู, แผนท่ีทางวัฒนธรรม เสวนาและ

จัดนิทรรศการต@างๆ รวมท้ังการทำแผนท่ีชุมชนเพ่ือทัศนศึกษาเมืองเก@า  

ส@วนสำนักงานท@องเท่ียวและกีฬาน้ันมีความร@วมมือในการทำกิจกรรมไม@มากนัก 

 

กลุ@มภาคีคนรักสงขลา ประสบป\ญหาการทำงานกับภาครัฐเช@นเดียวกับกลุ@มในจังหวัดแพร@และจังหวัดสุ

ราษฎรXธานี คือ ภาครัฐที่เข,ามาร@วมงานได,แก@ สำนักงานท@องเที่ยวและกีฬา ททท.สำนักงานจังหวัดสงขลา และ

ศาลากลางจังหวัดสงขลา พบว@าป\ญหาของภาครัฐคือไม@ชำนาญเรื่องของท,องถิ่น งานที่สำนักงานท@องเที่ยวและกีฬา

บางส@วนเปIนการบูรณะแหล@งท@องเที่ยว ททท.ทำเกี่ยวกับการตลาด และส@วนของศาลากลางจังหวัดนั้นทำตาม

นโยบายและแนวคิดของผู,ว@าราชการจังหวัด ซึ่งมีกิจกรรมหลักของภาครัฐที่ทำเช@น การฟ'(นฟูแหล@งท@องเที่ยว อบรม

มัคคุเทศกX และจัดกิจกรรมพวกอีเว´นทXต@างๆ โดยส@วนหนึ่งมาขอใช,พื้นที่โรงสี “หับโห,หิ้น” เปIนพื้นที่สาธารณะใน

การจัดกิจกรรม 

 

ทุนทางสังคม 

(1) ทุนทางสังคมทางกายภาพประวัติศาสตรX คือ มีอาคารบ,านเรือนแบบเก@าท่ีมีลักษณะผสมผสานกัน

หลายแบบ 

(2) ทุนทางสังคมทางวัฒนธรรม คือ การมีวัฒนธรรมหลากหลายในพ้ืนท่ีเมืองเก@า ท้ังวิถีชีวิตแบบไทย จีน

และมุสลิม  

(3) ทุนทางสังคมทางวัฒนธรรมอาหาร คือ พ้ืนท่ีย@านเมืองเก@ามีช่ือเสียงด,านร,านอาหารเก@าแก@หลายแห@ง 

และเปIนเสน@หXท่ีนักท@องเท่ียวนิยมเดินทางมารับประทาน 
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พ้ืนท่ี 

 

โมเดลการฟ'(นฟูท,องถ่ิน 

 

ทุนทางสังคมเครือข@าย 

 

ทุนทางสังคมอ่ืน 

 

การตลาด 

 

ย@านหับโห,

ห้ิน  

Company  

Competitor 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 

-Company คนในพ้ืนท่ี

ม ีความต ั ้ ง ใจในการ

ทำงานสูง กลุ @มที ่เปIน

หล ักค ือ  ภาค ีคน รัก

เมืองสงขลา ถึงแม,จะ

ไ ม @ ม ี ร า ย ไ ด , ใ ดๆม า

ส น ั บ ส น ุ น ก า ร ท ำ

ก ิ จ ก ร ร ม น อ ก จ า ก

เงินทุนที่สนับสนุนจาก

สมาช ิ กภาย ในก ลุ@ ม 

นอกจากนี ้ ยังมีความ

พยายามในการผลักดัน

ให,เมืองสงขลาเปIนเมือง

มรดกโลก 

- Competitor เ ม ื อ ง

สงขลามีประวัติศาสตรX

เก@าแก@ ทั ้งในส@วนของ

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ

ราชวงศ Xจ ักร ี  และมี

ป ร ะ ว ั ต ิ ศ า ส ต ร X ท่ี

ยาวนานของชาวจีน

และชาวมุสลิมในพื้นท่ี 

รวมถ ึ งม ีทร ัพยากร

ต@างๆที่พื้นที่โดยรอบไม@

Bridging 

Linking  

(ภาคประชาชนเปIน

ผ ู ,นำ ภาคร ัฐ เปIน

ผ ู , ส น ั บสน ุ นบา ง

กิจกรรม) 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 

-Bridging กลุ @มต@างๆมี

การร@วมกันทำงานแต@

ไม@ได,เด@นชัด เปIนเพียง

การร@วมกิจกรรมกันบ,าง

เปIนคร้ังคราว โดยมีกลุ@ม

ภาคีคนรักเมืองสงขลา

เปIนแกนนำ 

- Linking เ ค ร ื อ ข @ า ย

ความสัมพันธXกับภาครัฐ

เปIนไปอย@างหลวมๆ มี

การร@วมกิจกรรมและให,

การสนับสนุนกิจกรรม

บ,าง แต@ทั้งน้ีเจ*าหน*าท่ี

จากภาครัฐส2วนใหญ2ไม2

เ ข * า ใ จ บ ร ิ บ ท ข อ ง

ท*องถิ่น เจ*าหน*าที่ของ

ร ั ฐ ม ี ก า ร โ ย ก ย * า ย

บ2อยครั้ง ส2งผลต2อการ

ทำกิจกรรมของกลุ2มใน

ท*องถ่ินเช2นกัน 

-ทุนทางสังคมทางกายภาพ

ท า ง ป ร ะ ว ั ต ิ ศ า ส ต รX ท่ี

ยาวนาน มีประวัติศาสตรXท่ี

มีความสัมพันธXกับราชวงศX

จักรี   

ท ุ น ท า ง ส ั ง ค ม ท า ง

ว ั ฒ น ธ ร ร ม ท ี ่ ม ี ก า ร

ผสมผสานก ันระหว @ า ง

ว ัฒนธรรมจ ีน ไทยและ

มุสลิม 

-ว ัฒนธรรมอาหารของ

ด้ังเดิมท่ีมีช่ือเสียง  

 

- ไ ม @ ม ี ก า ร ท ำ

การตลาดเพื่อการ

ฟ ' ( น ฟ ู ท , อ ง ถ่ิ น 

ม ุ @ ง เน ,นการเปIน

เมืองมรดกโลก 
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ม ี  ท ั ้ ง ว ั ฒ น ธ ร ร ม

ผสมผสาน กายภาพ

และอาหารที ่โดดเด@น 

ซ ึ ่ ง เป Iนส @วนส @งเสริม

กิจกรรมการท@องเที่ยว

เพื่อฟ'(นฟูท,องถิ่น และ

ก ิจกรรมท ี ่สำค ัญคือ 

ความพยายามในการ

ผลักดันอย@างต@อเนื ่อง

เพื่อให,สงขลาเปIนเมือง

มรดกโลก  

หมายเหตุ - อธบิายความหมาย27 
 

สรุปกระบวนการกิจกรรมฟtuนฟูท*องถ่ินของเมืองเก2าย2านโรงสีแดง “หับโห*ห้ิน” 

 กระบวนการฟ'(นฟูท,องถ่ินของเมืองเก@าย@านโรงสีแดง “หับโห,ห้ิน” เปIนกระบวนการท่ีเร่ิมโดยภาคประชาชน

และนำโดยภาคประชาชน โดยมีภาคเอกชนคือทายาทของเจ,าของโรงสีแดง “หับโห,ห้ิน” เปIนผู,สนับสนุนด,าน

งบประมาณเปIนหลัก นอกจากน้ันก็ได,รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ เช@น สำนักงานท@องเท่ียวและกีฬา ททท. 

สำนักงานจังหวัดสงขลาและศาลากลางจังหวัดสงขลา ประสบป\ญหาการสนับสนุนจากภาครัฐเน่ืองจากเจ,าหน,าท่ี

จากหน@วยงานภาครัฐมีการโยกย,ายตำแหน@งบ@อยคร้ัง และเจ,าหน,าท่ีส@วนใหญ@ไม@มีความเข,าใจเก่ียวกับกิจกรรมของ

กลุ@ม การฟ'(นฟูท,องถ่ินของย@านเมืองเก@าโรงสีแดง “หับโห,ห้ิน” น้ีไม@ได,คาดหวังเก่ียวกับจำนวนของนักท@องเท่ียว แต@

คาดหวังท่ีจะผลักดันให,เมืองสงขลาเปIนมรดกโลก ซ่ึงจะส@งผลต@อการท@องเท่ียวต@อไปในอนาคต  

 
27 - Company คนในพื้นที่มีความตั้งใจทำงานสูง (คำสำคัญ - ทุนทางสังคม และ win win) 

    - Competitor มีสิ่งที่คูmแขmงและหjางสรรพสินคjาขนาดใหญmไมmมี (คำสำคัญ - ทำใหjแตกตmาง) 

    - ความสัมพันธqของการเชื่อมโยงของกลุmมตmางๆในชุมชน หรือ ทุนทางสังคมแบบ Bridging 

    - ความสัมพันธqกับภาครัฐและกลุmมที่มีบทบาทหนjาที่ตmางกัน หรือ ทุนทางสังคมแบบ Linking 
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3.ย่านเมืองเก่า ตาํบลในเวียง อาํเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 
 
ข*อมูลพ้ืนฐาน 

จังหวัดแพร@ต้ังอยู@ริมฝ\³งแม@น้ำยมด,านทิศตะวันออก ชาวเมืองแพร@ส@วนใหญ@มีวิถีการดำเนินชีวิตในรูปแบบ

ของสังคมเกษตรกรรม มีพระธาตุช@อแฮเปIนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของจังหวัด เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงการปกครองต้ังแต@พ.ศ.

2445 หลังเหตุการณXกบฏเง้ียวการปกครองถูกผนวกเข,าสู@อำนาจของการปกครองศูนยXกลางของราชอาณาจักรไทย  

การมีป:าไม,สักท่ีอุดมสมบูรณXทำให,ธุรกิจสำคัญของจังหวัดแพร@คืออุตสาหกรรมป:าไม, และมีการต้ังโรงเรียน

ป:าไม,แห@งแรกและแห@งเดียวในประเทศไทยในป{ค.ศ.2478 และอุตสาหกรรมป:าไม,ดำเนินอย@างต@อเน่ืองและ

กลายเปIนอาชีพหลักของชุมชนถึงแม,รัฐบาลจะประกาศป̈ดป:าในป{พ.ศ.2532 การทำอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข,องกับไม,

ยังคงสืบเน่ืองจนถึงป\จจุบัน ความอุดมสมบูรณXของป:าไม,สักน้ีสะท,อนเปIนสภาพแวดล,อมทางกายภาพของท่ีอยู@

อาศัย สถานท่ีราชการซ่ึงล,วนถูกสร,างด,วยไม,สักเปIนส@วนใหญ@ เขตตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร@จึงมีบ,านท่ีสร,าง

ด,วยไม,ท่ีมีลักษณะโดดเด@น เช@น เรือนขนมป\งขิงหลายหลังและเปIนแหล@งท@องเท่ียวท่ีสำคัญในป\จจุบัน  

ก@อนการป̈ดสัมปทานป:าไม,ในป{พ.ศ.2532 น้ันอาชีพหลักของคนในจังหวัดแพร@คือ การทำอุตสาหกรรมป:า

ไม, เกษตรกรรม และการค,าปลีก การป̈ดสัมปทานป:าไม,ส@งผลกระทบต@อเศรษฐกิจของเมืองแพร@อย@างรุนแรงและ

ต@อเน่ืองกับวิกฤตเศรษฐกิจต,มยำกุ,งในป{พ.ศ.2540 การลงทุนทางการค,าจากส@วนกลางส@งผลต@อการค,าแบบเดิมของ

ชาวเมือง และส@งผลให,ย@านการค,าในบริเวณถนนเจริญเมือง ซ่ึงเปIนศูนยXกลางธุรกิจเดิมของเมืองแพร@ซบเซาลงและ

ประสบป\ญหาผู,สืบทอดกิจการ 

ป\จจุบันการส@งเสริมและสนับสนุนการท@องเท่ียวเมืองรองในประเทศจากภาครัฐ ส@งผลให,มีแนวโน,มท่ีจะมีผู,

มาเยือนและมีรายได,จากการท@องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน โดยในป{พ.ศ.2558 มีนักท@องเท่ียวจำนวน 750,144 คน (เพ่ิมจาก

ป{ท่ีผ@านมา 51,956 คน)  

        
              คุAมเจAาหลวงเดิม (ผูAวิจัยถCายเอง) 
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                     คุAมวงศ7บุรี (ผูAวิจัยถCายเอง) 

       
   บAานพักรับรองแขกของหลวงศรีนครานุกูล คหบดีชาวจีน       บAานวงศ7พระถาง (ยังมีผูAอาศัย) (ผูAวิจัยถCายเอง) 

 

กิจกรรมเพ่ือฟtuนฟูท*องถ่ิน  

กิจกรรมฟ'(นฟูท,องถ่ินของเมืองแพร@น้ัน ส@วนหน่ึงมาจากความร@วมมือของกลุ@มเครือข@ายท่ีมีส@วนในการช@วย

พัฒนาการท@องเท่ียวในจังหวัดแพร@ ได,แก@ “ข@ายลูกหลานเมืองแพร@” ซ่ึงก@อต้ังในป{พ.ศ.2544 มีวัตถุประสงคXในการ

รวมตัวกันเพ่ือส@งเสริมอัตลักษณXภูมิป\ญญาท,องถ่ินเมืองแพร@ มีการดำเนินงานต@างๆโดยคำนึงถึงความย่ังยืนของ

จังหวัดแพร@เปIนสำคัญ กลุ@มดังกล@าวได,ร@วมกันหาแนวทางให,ชุมชนได,ตระหนักรู,เพ่ือสร,างสรรคXการพัฒนาชุมชน

แบบมีส@วนร@วมจากทุนทางสังคม เร่ิมจากการสร,างความเข,าใจทางประวัติศาสตรXท่ีถูกต,อง  

กิจกรรมฟ'(นฟูท,องถ่ิน ได,แก@  

(1) โครงการท่ีได,รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถXและทุนสนับสนุนองคXการ

อนามัยโลก คือ “โครงการการฟ'(นฟูสำนึกท,องถ่ินเพ่ือร@วมกันพัฒนาเมืองน@าอยู@ในเขตกำแพงเมืองแพร@” 

เปIนการศึกษาเพ่ือค,นหาขนบธรรมเนียม และประวัติศาสตรXของชุมชนภายในเขตกำแพงเมืองแพร@ มี

กิจกรรมเช@นการสัมมนาย@อย การสำรวจประเพณีพ้ืนถ่ิน เปIนต,น มีกิจกรรมท่ีเปIนรูปธรรมคือ การทำ

หนังสือ “หลากเร่ืองเมืองแพร@” 
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                กิจกรรมเป�ดตัวหนังสือ “หลากเรื่องเมืองแพรC” โดยขCายลูกหลานเมืองแพรC (ผูAชCวยวิจัยถCายเอง) 
	 	  

(2) กิจกรรม “งานแพร@คราฟทX” เปIนงานแสดงหัตถกรรมด,านผ,าย,อมม@อฮ@อม เปIนงานหัตถกรรมในรูปแบบ

ทันสมัยโดยผู,ผลิตและศิลป̈นของจังหวัดแพร@ สนับสนุนโดย “ข@ายลูกหลานเมืองแพร@” 

 

              
  กลุCมเครือขCายผูAจัดงานแพรCคราฟท7 (ผูAชCวยวิจัยถCายเอง) 

 

(3) กิจกรรม “ผ@อบ,านแอ@วเวียงยามค่ำ” โดยข@ายลูกหลานเมืองแพร@ร@วมกับ ททท.สำนักงานจังหวัดแพร@ ผล

ของการศึกษาเปIนโครงการนำร@องเพ่ือรวมกลุ@มคนในชุมชนเพ่ือทำกิจกรรมร@วมกัน และเปIนการสร,าง

เครือข@ายในการพัฒนาชุมชน จัดข้ึนเปIนระยะๆและได,ประสบความสำเร็จในระดับหน่ึง 
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กิจกรรมผCอบAานแอCวเวียง (ผูAชCวยวิจัยถCายเอง) 

 

 

(4) กิจกรรมการทำแผนท่ีท@องเท่ียว “บ,านเก@าเล@าเร่ืองไม,สัก” เปIนการทำงานร@วมกันระหว@างททท.

สำนักงานแพร@และข@ายลูกหลานเมืองแพร@ เปIนการทำแผนท่ีเพ่ือแนะนำสถานท่ีท@องเท่ียวของอำเภอต@างๆ

รวมถึงอำเภอลองและสูงเม@น (เน่ืองจากมีเครือข@ายสำคัญท่ีอำเภอลองและอำเภอสูงเม@น) ซ่ึงเปIนแหล@ง

ท@องเท่ียวทางประวัติศาสตรXและวัฒนธรรม จะเห็นว@า กิจกรรมการตลาดส@วนใหญ@ของททท.สำนักงานแพร@

จะมีภาคีท่ีสำคัญคือ กลุ@มข@ายลูกหลานแพร@ แต@ไม@มีการประชาสัมพันธXช่ือของเครือข@ายลงในโปสเตอรX 

เน่ืองจากส@วนใหญ@เปIนการมอบหมายงานไม@ได,เปIนการร@วมลงทุนเพ่ือกิจกรรม  
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แผCนพับที่ขCายลูกหลานเมืองแพรCทำ เพื่อแนะนำการทCองเที่ยว ไดAรับการสนับสนุนจากททท.(ไดAรับจากททท.) 

 
   กิจกรรมของททท.สำนักงานแพรC โดยมีขCายลูกหลานใหAความรCวมมือ(ไดAรับจากททท.) 
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ถึงแม,ข@ายลูกหลานเมืองแพร@จะทำกิจกรรมหลายอย@างกับภาครัฐ แต@ยังพบข,อจำกัดในการบูรณาการการ

ทำงานกับภาคส@วนต@างๆ เช@น ป\ญหาการย,ายของเจ,าหน,าท่ีรัฐท่ีเก่ียวข,อง ไม@มีหน@วยงานหลักร@วมรับผิดชอบการ

ทำงานแบบบูรณาการ มีความซ้ำซ,อนของหน@วยราชการ หน,าท่ีความรับผิดชอบไม@ชัดเจน ข,อมูลต@างๆเช@นข,อมูลทาง

ประวัติศาสตรXไม@ชัดเจน รวมถึงสมาชิกจากชุมชนบางส@วนยังไม@ตระหนักถึงการมีส@วนร@วมในการพัฒนาเมืองเก@า 

เปIนต,น 

 

ทุนทางสังคม 

(1) เมืองแพร@มีทุนทางสังคมทางกายภาพเชิงประวัติศาสตรXท่ีโดดเด@น คือ เรือนขนมป\งขิง เปIนเรือนของผู,

มีฐานะทางสังคมเจ,าของเรือนส@วนใหญ@เปIนผู,ปกครองเก@าแก@ของจังหวัด มีการตกแต@งด,วยไม,ฉลุลวดลาย

ตามส@วนต@างๆ นอกจากน้ี ยังมีเรือนไม,แบบเก@าท่ียังหลงเหลือเปIนจำนวนมาก 

(2) ทุนทางสังคมทางเครือข@ายท่ีสำคัญ คือ ข@ายลูกหลายเมืองแพร@ ซ่ึงทำงานร@วมกับ ททท.สำนักงาน

จังหวัดแพร@ในหลายกิจกรรม 

(3) ทุนทางสังคมท่ีเปIนอุตสาหกรรมท,องถ่ิน คือ ผ,าม@อฮ@อม ซ่ึงมีการปรับปรุงรูปแบบการออกแบบท้ัง

ลวดลายและเส้ือผ,าให,เหมาะกับคนรุ@นใหม@ 

(4) ทุนทางสังคมทางธรรมชาติท้ังในเขตอำเภอเมืองแพร@ และอำเภอรอบนอก  

 
 

พ้ืนท่ี 

 

โมเดลการฟ'(นฟูท,องถ่ิน 

 

ทุนทางสังคมเครือข@าย 

 

ทุนทางสังคมอ่ืน 

 

การตลาด 

 

ย@านเมือง

เก@าแพร@ 

Company  

Competitor 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 

-Company คนในพ้ืนท่ี

โดยเฉพาะอย@างยิ ่งคือ 

กลุ@มข@ายลูกหลานเมือง

แพร@ ซึ ่งประกอบด,วย

คนจากหลากหลาย

อาชีพเปIนกลุ@มที่ทำงาน

อย@างแข็งขันมาตลอด

ในช@วง 5-6 ป {น ี ้  และ

Bridging 

Linking 

(ภาคประชาชนเปIนแกน

นำ ได , ร ับงบประมาณ

สนับสนุนจากภาครัฐใน

บางกิจกรรม) 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 

-Bridging ความสัมพันธX

ของกลุ@มดั้งเดิมในชุมชน

ไม@เด@นชัด แต@มีการต้ังกลุ@ม

ของคนในชุมชนเปIนกลุ@ม

-มีสถาป\ตยกรรมของ

บ,านไม,ในรูปแบบต@างๆ 

ท ั ้ ง บ , านขนมป \ ง ขิ ง

ขนาดใหญ@ และบ,าน

ของประชาชนท่ัวไป 

-เปIนที่ตั้งของพระธาตุ

ช@ อ แ ฮ  พ ร ะ ธ า ตุ

ประจำป{ขาล ทำให,มี

คนเด ินทางไปกราบ

ส ักการะเป Iนจำนวน

มาก  

-มีการทำการตลาด

โดยททท.สำนักงาน

แพร @ เป I นระยะๆ 

และม ีการทำงาน

ร @วมก ับกล ุ @มข @าย

ลูกหลานเมืองแพร@

อย@างสม่ำเสมอ 

-นอกจากนี ้  ย ังมี

การจ ั ดก ิ จกรรม

ต @ า งๆ  เช @ น  ง าน

กาแฟ เพื่อโปรโมท
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ต@างได,ผลตอบแทนซ่ึง

กันและกัน  

- Competitor อ า จ

กล@าวได ,ว @า ตำบลใน

เวียงอำเภอเมืองแพร@ มี

สิ่งที่คู@แข@งไม@มี คือ บ,าน

ขนมป\งขิงท่ีงดงาม และ

ยังม ีร ,านกาแฟขนาด

เล็กเปIนจำนวนมากใน

บริเวณย@านเมืองเก@า  

 

เล็กๆเพื่อทำกิจกรรมตาม

ความสนใจของตนเอง 

เช@น กลุ @มข@ายลูกหลาน

เม ืองแพร @  กล ุ @มศ ิลป̈น

ต@างๆ และกลุ @มของกาด

กองเก@า เปIนต,น แต@ละ

กลุ@มมีการทำงานร@วมกัน

ในบางคร้ัง  

-Linking ส@ วนใหญ @การ

ทำงานระหว@างกลุ @มเปIน

การทำงานในกิจกรรมท่ี

เ ป I น ร ู ป ธ ร รมร @ ว ม กัน

ระหว@างกลุ@มข@ายลูกหลาน

เมืองแพร@กับส@วนราชการ 

เช@น ททท.สำนักงานแพร@

เ ป I นส @ วน ใหญ @  ม ี ก า ร

ทำงานระหว@างกลุ @มข@าย

ล ูกหลานเม ืองแพร @ กับ

สำนักงานเทศบาลบ,างแต@

ไม@มีความถ่ีเท@ากับททท.  

มีปpญหาการบูรณาการ

การทำงานกับภาคส2วน 

เช2น ปpญหาการย*ายของ

เจ*าหน*าที่รัฐที่เกี่ยวข*อง 

ไม2มีหน2วยงานหลักร2วม

ร ับผ ิดชอบการทำงาน

แบบบูรณาการ มีความ

ซ ้ ำ ซ * อ น ข อ ง ห น 2 ว ย

ราชการ หน *าท ี ่ความ

ร ับผ ิดชอบไม 2ช ัด เจน 

-มีพื้นที่ที ่กล@าวได,ว@ามี

อากาศบร ิส ุทธ ิ ์ เปIน

อ ั น ด ั บ ต , น ๆ ข อ ง

ประเทศไทย คือ บ,าน

นาคูหา 

-มีวัดเก@าแก@ที ่มีความ

งดงามหลายแห@งในเขต

ตำบลในเวียง ใกล,กับ

บร ิ เวณคุ ,มเจ ,าหลวง

แ ล ะ ก า ด ก อ ง เ ก@ า 

เ หม า ะก ั บ ก า ร เ ดิ น

ท@องเท่ียว 

การเปIนเมืองกาแฟ

ของเขตตำบลใน

เวียง ที่มีร,านกาแฟ

ขนาดเล็กน@านั่งเปIน

จำนวนมาก และ

จังหวัดแพร@ยังเปIน

แหล@งปลูกกาแฟท่ี

สำคัญแห@งหนึ่งด,วย

เช@นกัน 
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ข*อมูลต2างๆเช2นข*อมูล

ทางประว ัต ิศาสตร Jไม2

ช ัดเจน รวมถึงสมาชิก

จากชุมชนบางส2วนยังไม2

ตระหนักถึงการมีส 2วน

ร2วมในการพัฒนาเมือง

เก2า 

หมายเหตุ - อธบิายความหมาย28 
 
สรุปกระบวนการกิจกรรมฟtuนฟูท*องถ่ินของย2านเมืองเก2า ตำบลในเวียง 

 กระบวนการฟ'(นฟูท,องถ่ินของย@านเมืองเก@า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร@น้ีมีผู,นำกิจกรรมเปIนกลุ@ม “ข@าย

ลูกหลานเมืองแพร@” ซ่ึงเปIนกลุ@มท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในบรรดากลุ@มท่ีรวมตัวกันหลายกลุ@มของคนรุ@นใหม@ในจังหวัด

แพร@ ถึงแม,จะมีกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนอย@างต@อเน่ืองแต@กลุ@มดังกล@าวยังคงประสบป\ญหาเก่ียวกับการสนับสนุนจากภาครัฐ

ซ่ึงหน@วยงานท่ีให,การสนับสนุนอย@างต@อเน่ืองคือ ททท.สำนักงานจังหวัดแพร@ท่ีมีการส@งต@อเครือข@ายภายในสำนักงาน

มาหลายป{ แต@ยังเปIนการสนับสนุนในแบบของการจ,างให,ทำงานคล,ายกับการจ,าง organizer ท่ีเปIนเอกชนใน

ท,องถ่ินในการช@วยจัดงานต@างๆเก่ียวกับการทำการตลาดและส@งเสริมการท@องเท่ียว  

 การโยกย,ายของข,าราชการท่ีเก่ียวข,องกับงานฟ'(นฟูการท@องเท่ียวก็ส@งผลต@อกิจกรรมเช@นเดียวกับกลุ@มท่ีทำ

กิจกรรมของจังหวัดสงขลา แต@กลุ@มท่ีย@านเมืองเก@า ตำบลในเวียงประสบป\ญหามากกว@าย@านโรงสีแดง “หับโห,ห้ิน” 

เน่ืองจากขาดทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนในท,องถ่ินเน่ืองจากเปIนกลุ@มคนรุ@นใหม@ จึงไม@สามารถคาดการณXได,ว@า

กิจกรรมฟ'(นฟูท,องถ่ินของย@านเมืองเก@า ตำบลในเวียงน้ีจะมีการทำต@อเน่ืองไปได,ยาวไกลอีกนานหรือไม@ 

 

 
28 - Company คนในพื้นที่มีความตั้งใจทำงานสูง (คำสำคัญ - ทุนทางสังคม และ win win) 

    - Competitor มีสิ่งที่คูmแขmงและหjางสรรพสินคjาขนาดใหญmไมmมี (คำสำคัญ - ทำใหjแตกตmาง) 

    - ความสัมพันธqของการเชื่อมโยงของกลุmมตmางๆในชุมชน หรือ ทุนทางสังคมแบบ Bridging 

    - ความสัมพันธqกับภาครัฐและกลุmมที่มีบทบาทหนjาที่ตmางกัน หรือ ทุนทางสังคมแบบ Linking 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย 
 

คำว@า “มะจิซุกุริ” ของประเทศญี่ปุ:น ซึ่งแต@เดิมเปIนการสร,างเมืองหรือสร,างองคXประกอบของเมืองเพื่อการ

มีชีวิตในเมืองที่ดี ได,ถูกเปลี่ยนไปสู@การสร,างเมืองที่สามารถสร,างรายได,ให,เกิดขึ้นด,วยความร@วมมือจากหลายภาค

ส@วนโดยมีภาคประชาชนเปIนผู,มีบทบาทสำคัญการจัดการที่มาจากภาคประชาชนเปIนหลัก  ซึ่งการเปลี่ยนบทบาท

ของคำว@า “มะจิซุกุริ” ได,เปลี่ยนจากบทบาทการเปIนตัวกระตุ,นการทำกิจกรรมเพื่อการอยู@อาศัยท่ีดีในเขตเมือง 

ไปสู@การพัฒนาท,องถิ่นโดยในป{ค.ศ.2016 ที่รัฐบาลประกาศ “กลยุทธXการสร,างเมือง คน และสร,างงานโดยรวมฉบับ

แก,ไขป{ค.ศ.2016” （まち・ひと・しごと創世総合戦略２０１６改訂版）  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมค.ศ.

2016 เพื่อเพิ่มรายได,ของท,องถิ่นให,เท@าเทียมกัน ด,วยการสร,างมูลค@าเพิ่มของท,องถิ่นและความสามารถในการเพ่ิม

รายได,ของเมืองหลัก ในงานวิจัยฉบับนี้ผู ,วิจัยเลือกพื้นที่ที ่มีการฟ'(นฟูท,องถิ่น 6 แห@ง โดยสันนิษฐานจากผู,นำ

กระบวนการ คือ 

1. แบบท่ีภาครัฐเปIนผู,นำกระบวนการ (เมือง Totori จังหวัดทตโตะริ) 

2. แบบท่ีภาครัฐเปIนผู,นำกระบวนการ (เมือง Sakaiminato จังหวัดทตโตะริ) 

3. แบบท่ีภาคประชาชนเปIนผู,นำกระบวนการ (เมือง Kinosaki จังหวัดเฮียวโกะ) 

4. แบบท่ีภาคเอกชนเปIนผู,นำกระบวนการ (Kurokabe Square จังหวัดชิกะ) 

5. แบบท่ีภาครัฐเปIนผู,นำกระบวนการ (เมือง Hikone จังหวัดชิกะ) 

6. แบบท่ีภาคเอกชนเปIนผู,นำกระบวนการ (เมือง Kitakata จังหวัดฟุคุชิมะ)  

  

และผู,วิจัยเลือกพ้ืนท่ีศึกษาในประเทศไทย 3 แห@ง คือ 

1.ชุมชนบางใบไม, อ.เมือง จังหวัดสุราษฎรXธานี 

2. ย@านเมืองเก@า ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร@ 

3. ย@านเมืองเก@า โรงสี “หับโห,ห้ิน” อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

 

มีจุดประสงคXเพ่ือศึกษากระบวนการฟ'(นฟูท,องถ่ินของประเทศญ่ีปุ:น ศึกษาทุนทางสังคมท่ีสนับสนุนและ

ส@งเสริมกระบวนการมะจิซุกุริ องคXประกอบโดยรวมท่ีเปIนป\จจัยท่ีส@งผลต@อการฟ'(นฟูท,องถ่ิน กระบวนการมะจิซุกุริ

ประเทศญ่ีปุ:นท่ีเหมาะสมกับการประยุกตXใช,ในประเทศไทย และเพ่ือสำรวจพ้ืนท่ีในประเทศไทยท่ีได,กำหนดไว,เปIน

กรณีศึกษาว@าควรใช,กับกระบวนการมะจิซุกุริใดของประเทศญ่ีปุ:น  

ใช,กรอบแนวคิดด,านต@างๆ เช@น  

-การวิเคราะหXเชิงประวัติศาสตรX (Historical Analysis)  
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-การฟ'(นฟูเมือง หรือ Machizukuri  

-กระแสท,องถ่ิน 

-การสร,างแบรนดX และการตลาด 

-ทฤษฎีทุนทางสังคม รวมถึงกระบวนการและความสำเร็จของ Machizukuri 

 

คำว@า “มะจิซุกุริ” เขียนเปIนภาษาญ่ีปุ:นว@า「まちづくり」 เปIนคำท่ีใช,กันท่ัวไปในป\จจุบัน เร่ิมใช,กันใน

ราวช@วงทศวรรษท่ี 1970 หรือราวป{ค.ศ.1973 เปIนกิจกรรมท่ีทำให,เปIนเมืองท่ีน@าอยู@และเปIนเมืองท่ีผู,อาศัยได,รู,สึกถึง

คุณค@าในการอาศัยในชุมชนน้ัน มีตัวอย@างกิจกรรม เช@น สร,างส่ิงแวดล,อมท่ีงดงามตามธรรมชาติให,กับชุมชน สร,าง

ทางเท,าให,กับคนเดินในเมือง ทำให,คนพิการและคนสูงอายุสามารถใช,ชีวิตได,อย@างปกติ ลดปริมาณขยะและการ

ส@งเสริมการรีไซเคิล จัดการในกรณีมีภัยพิบัติ และสร,างมาตรการป®องกันมลพิษและส่ิงแวดล,อมเปIนพิษ เปIนต,น 

วิกฤตการณXน้ำมัน ในช@วงปลายทศวรรษท่ี 1970 - 1980 ทำให,สภาพการเปIนเมืองเร่ิมถดถอยลงท่ัว

ประเทศญ่ีปุ:น และแคมเปญ “Discover Japan” ในป{ค.ศ.1973 ส@งผลให,เกิดกระแสของ “มะจิซุกุริ” ข้ึนท่ัว

ประเทศญ่ีปุ:นและเปล่ียนจากระบบท่ีช้ีนำโดยภาครัฐ ไปสู@การพัฒนาจากภายในท,องถ่ิน นำโดยประชาชนผู,อาศัยใน

ท,องถ่ินน้ันในการสืบหาแหล@งสำคัญทางประวัติศาสตรXจากบ,านเรือนแบบโบราณในท,องถ่ิน เปIนกิจกรรมซ่ึงเปIนท่ี

รู,จักในต@างประเทศในช่ือ Japanese Machizukuri มุ@งไปสู@เป®าหมายของชีวิตความเปIนอยู@ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

โดยเปIนความร@วมมือระหว@างภาครัฐและประชาชนท่ีจะทำให,ประชาชนมีชีวิตความเปIนอยู@ท่ีดี  กิจกรรม “มะจิซุกุ

ริ” น้ัน ส@วนใหญ@กิจกรรม “มะจิซุกุริ” จะเร่ิมจากความคิดและการเคล่ือนไหวของประชาชน ซ่ึงความร@วมมือมีท้ัง

ความร@วมมือของประชาชนในเมืองน้ันๆ ประชาชนนอกเขตเมืองท่ัวประเทศญ่ีปุ:น และความร@วมมือระหว@างภาครัฐ

และภาคประชาชน มีกระบวนการหลายแบบ เช@น   

 - กิจกรรม “มะจิซุกุริ” ท่ีเกิดจากการประท*วง 

 ในช@วงทวรรษที่ 1970-1980 เปIนช@วงที่เปIนการปกครองแบบรวมศูนยX ทำให,เกิดการประท,วงต@อต,านจาก

ประชาชนและส@งผลให,เกิดกิจกรรม “มะจิซุกุริ” ในหลายแห@ง เช@น กรณีศึกษาท่ี 1 ศาลเจ,าซุรุงะโอะกะฮะจิมัง 

เมืองคามาคุระ จังหวัดคานะงะวะ จุดเริ่มต,นของกิจกรรมแบบ National Trust ของประเทศญี่ปุ:น กรณีศึกษาที่ 2 

เมืองยุฟุอิน จากความขัดแย,งไปสู@กิจกรรม “มะจิซุกุริ”กรณีศึกษาที่ 3 เมืองยานะงะวะ จังหวัดฟุกุโอะกะ การ

ประท,วงที่ส@งผลต@อการแก,แผนของเมือง กรณีศึกษาท่ี 4 คลองโอะตะรุ จังหวัดฮอกไกโด การประท,วงที่ส@งผลต@อ

การอนุรักษXคลอง 

 - กิจกรรม “มะจิซุกุริ” เพ่ือการแก*ปpญหาทางมลพิษ 

เริ่มจากป\ญหาการสร,างเขตอุตสาหกรรมทำให,เกิดป\ญหามลพิษในป{ค.ศ.1958  ที่เมืองยกกะอิจิ จังหวัดมิ

เอะ ส@งผลให,รัฐบาลญี่ปุ:นออกกฎหมายจัดการมลพิษในป{ค.ศ.1962 นอกจากป\ญหามลพิษทางอากาศแล,ว ญี่ปุ:นยัง
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ประสบป\ญหามลพิษทางน้ำ นอกจากน้ันยังมีป\ญหาขยะ มีกรณีตัวอย@าง คือ กรณีศึกษาท่ี 1 เมืองมินะมะตะ จังหวัด

คุมะโมะโตะ การสร,างระบบรีไซเคิล และกรณีศึกษาท่ี 2 เมืองยกกะอิจิ เทศบาลคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ 

 - กิจกรรม “มะจิซุกุริ” กับการอนุรักษJส่ิงแวดล*อมทางธรรมชาติ 

 มีกรณีตัวอย@าง คือ กรณีศึกษาท่ี 1 แหลมเท็นจินซะกิ เมืองทะนะเบะ จังหวัดวากะยะมะ การใช, National 

Trust ในการอนุรักษXธรรมชาติ และกรณีศึกษาท่ี 2 เมืองอายะ จังหวัดมิยะซะกิ เปIนการอนุรักษXป:า 

 - กิจกรรม “มะจิซุกุริ” กับทุนทางสังคมทางประวัติศาสตรJของเมือง 

 กิจกรรม “มะจิซุกุริ” ที่ใช,ทุนทางสังคมทางประวัติศาสตรXโดยเฉพาะด,านสถาป\ตยกรรมนั้นมีหลายแห@งท่ัว

ประเทศญี่ปุ:น มีกรณีตัวอย@าง คือ กรณีศึกษาท่ี 1 เมืองสึมะโงะ จังหวัดนะงะโนะ การอนุรักษXเมืองเก@าสมัยเอโดะ 

และกรณีศึกษาท่ี 2 กิจกรรม “มะจิซุกุริ”ด,วยการสร,างเครือข@ายอาคารอิฐแดง 

 - กิจกรรม “มะจิซุกุริ” ท่ีส2งผลต2ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

 มีกรณีตัวอย@าง คือ กรณีศึกษาท่ี 1 การสร,างอุตสาหกรรมท,องถิ่น “ไวนX” เมืองอิเคะดะ จังหวัดฮอกไกโด  

กรณีศึกษาท่ี 2 เมืองคามิคัตสึ จังหวัดโทะกุชิมะ การสร,างอุตสาหกรรมขนาดเล็กจากใบไม, และกรณีศึกษาที่ 3 

เมืองโอะบุเซะ จังหวัดนางาโนะ “มะจิซุกุริ” ท่ีเกิดจากภาคอุตสาหกรรม 

 

จุดเช่ือมระหว2าง “มะจิซุกุริ” และ “การฟtuนฟูท*องถ่ิน” 

ผู,วิจัยต,องการหาจุดเช่ือมระหว@าง “มะจิซุกุริ” และ คำว@า “การฟ'(นฟูท,องถ่ิน” โดยสันนิษฐานจากบริบท

ต@างๆ เช@น ความคุ,นชินกับการทำกิจกรรมมะจิซุกุริของประชาชนชาวญ่ีปุ:นจากกรณีศึกษาท่ีมีอยู@เปIนจำนวนมาก 

การเปล่ียนแปลงบทบาทของการฟ'(นฟูท,องถ่ิน ความเปIน “ยุคแห@งท,องถ่ิน” รวมถึงการแก,ป\ญหาพ้ืนท่ีประชากรเบา

บางของรัฐบาลนายชินโซ อาเบะ ท่ีให,ความสำคัญกับท,องถ่ินเรียกว@า “Local Abenomics” ซ่ึงรัฐบาลประกาศเปIน

นโยบายหลักของป{ค.ศ.2014 และเปIนการประกาศให,ความสำคัญแก@ท,องถ่ิน ตลอดจนการต้ัง “สำนักงานเพ่ือการ

สร,างเมือง คนและอาชีพ”และประกาศกฎหมาย “การสร,างเมือง คนและอาชีพ” ในวันท่ี 2 ธันวาคม ค.ศ.2014 เพ่ือ

เพ่ิมรายได,ของท,องถ่ินให,เท@าเทียมกัน ด,วยการสร,างมูลค@าเพ่ิมของท,องถ่ินและความสามารถในการเพ่ิมรายได,ของ

เมืองหลักในท,องถ่ิน  และทำให,เกิดกิจกรรมท่ีเรียกว@า “ท,องถ่ิน 100 พ้ืนท่ีของตัวอย@างการสร,างและฟ'(นฟูท,องถ่ินท่ี

สามารถสร,างรายได,”（稼げるまちづくり取組事例集「地域のチャレンジ１００」）ของสำนักงาน

คณะรัฐมนตรี โดยมุ@งเน,นการสร,างมูลค@าเพ่ิมและเปIนการเพ่ิมศักยภาพในการเพ่ิมรายได,ของเมืองหลักในท,องถ่ิน ดัง

จะได,สรุปดังน้ี 

-การฟtuนฟูท*องถ่ิน 

คำว@า “การฟ'(นฟูท,องถ่ิน” มีการความหมาย 2 อย@าง คือ 
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1.การฟtuนฟูท*องถ่ินแบบเดิม - การฟ'(นฟูเศรษฐกิจของท,องถ่ินด,วยการเพ่ิมรายได,และการจ,างงานให,กับคน

ในท,องถ่ิน หมายถึงการเพ่ิมรายได,และสร,างงานในชนบทด,วยการสนับสนุนภาคเอกชนให,มีการก@อสร,าง 

การต้ังบริษัทและการสร,างอุตสาหกรรมแบบใหม@ 

2.การฟtuนฟูท*องถิ่นโดยบทบาทของประชาชน - การฟ'(นฟูโดยกิจกรรมหรือธุรกิจท,องถิ่นโดยประชาชนใน

ท,องถิ่นด,วยการสร,างอุตสาหกรรมท,องถิ่น เปลี่ยนการบริหารจัดการเศรษฐกิจของท,องถิ่นโดยจากองคXการ

ปกครองส@วนท,องถ่ินไปยังการบริหารจัดการโดยชุมชนหรือคนในท,องถ่ิน  

 

การฟ'(นฟูท,องถ่ิน มีความเปIนมาแบ@งได, 4 ช@วง คือ  

(1) ช@วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง-ทศวรรษท่ี1950 เปIนโครงการพัฒนาแหล@งทรัพยากรธรรมชาติ ทำให,มี

การพัฒนาแหล@งน้ำเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ®าและแหล@งน้ำเพ่ือการอุตสาหกรรม และส@งผลต@อการฟ'(นฟู

อุตสาหกรรมในประเทศญ่ีปุ:น 

(2) ช@วงทศวรรษท่ี 1960 - ทศวรรษท่ี 1970 มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมและประชากรในเขตเมือง

ใหญ@โดยเฉพาะกรุงโตเกียวและจังหวัดโอซาก,า ความเหล่ือมล้ำระหว@างเมืองใหญ@และท,องถ่ินขยายตัวมาก

ข้ึน รัฐบาลจึงเปล่ียนนโยบายการส@งเสริมท,องถ่ินด,วยการส@งเสริมการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ 

(3) ช@วงทศวรรษท่ี 1980 - ช@วงคร่ึงแรกของทศวรรษท่ี 1990 ป\ญหาการหล่ังไหลเข,ามาอาศัยในเขต

กรุงโตเกียวและปริมณฑล เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร,างอุตสาหกรรมเกิดข้ึนอย@างรวดเร็ว รัฐบาลญ่ีปุ:น

ประกาศแผนพัฒนาประเทศโดยรวมฉบับท่ี 4 มีจุดมุ@งหมายเพ่ือส@งเสริมการกระจายตัวของสำนักงานและ

ธุรกิจต@างๆไปท่ัวประเทศญ่ีปุ:น 

(4) ต้ังแต@ช@วงคร่ึงหลังของทศวรรษท่ี 1990 เปIนต,นมา การเปล่ียนจากการเชิญชวนแหล@งทุนจากภายนอก

เพ่ือการพัฒนาท,องถ่ินมาเปIนนโยบายการพัฒนาทรัพยากรจากภายในท,องถ่ิน เปล่ียนบทบาทของรัฐบาล

กลาง ไปสู@การกระบวนการฟ'(นฟูท,องถ่ินโดยมีผู,นำท่ีมาจากท,องถ่ิน  

- ยุคแห2งท*องถ่ิน 

 คำว@า “ยุคแห@งท,องถ่ิน” ในประเทศญ่ีปุ:นช@วงทศวรรษท่ี 1980 เร่ิมจากการจัดสัมมนาในหัวข,อ “First 

Local Period Symposium” ท่ีเมืองโยโกฮามา ในหัวข,อ “The Period of Local” ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1978  

หมายถึงส่ิงท่ีตรงข,ามกับการรวมศูนยXอำนาจท่ีรัฐบาลกลาง เปIนเหตุผลให,รัฐสภาญ่ีปุ:นลงคะแนนเสียงสนับสนุนการ

ส@งเสริมการกระจายอำนาจสู@ท,องถ่ิน ในเดือนมิถุนายนค.ศ.1993 เพ่ือความเท@าเทียมกันในการพัฒนาและเพ่ือ

ส@งเสริมการกระจายอำนาจจากส@วนกลางสู@ท,องถ่ินน่ันเอง เปIนจุดเร่ิมต,นของการปรับบทบาทของรัฐบาลท,องถ่ิน

และรัฐบาลกลาง เปIนจุดเร่ิมต,นของการกระจายอำนาจสู@ท,องถ่ิน  
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 - Local Abenomics 

เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2014 ที่ประชุมคณะกรรมการการสร,างญี่ปุ:น ได,ประกาศรายชื่อองคXการปกครอง

ส@วนท,องถิ่นที่มีความเสี่ยงจะถูกยุบไปเนื่องจากป\ญหาประชากรเบาบาง คาดว@าในป{ค.ศ.2014 องคXการปกครอง

ส@วนท,องถิ่นจะลดลงครึ่งหนึ่ง โดยเหลือเพียง 896 แห@ง รัฐบาลของนายชินโซ อาเบะ จึงได,ประกาศนโยบายท่ี

เรียกว@า “การสร,างท,องถิ่น” ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.2013 เปIนกลยุทธX “Japan is Back” เพื่อส@งเสริมการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี นายชินโซ อาเบะ หรือที่เรียกว@า Abenomics ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.2014 

รัฐบาลประกาศนโยบายหลักของป{ค.ศ.2014 และในนโยบายนั ้นมีคำว@า “Local Abenomics” ซึ ่งเปIนการ

ประกาศการให,ความสำคัญแก@ท,องถ่ิน  

 ในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ.2014 รัฐบาลประกาศตั้ง “สำนักงานเพื่อการสร,างเมือง คนและอาชีพ”（まち

・ひと・しごと創生本部）ประกาศกฎหมาย “การสร,างเมือง คนและอาชีพ” ในวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.2014 

ต@อมาภายหลังสำนักงานเพื่อการสร,างเมือง คนและอาชีพ ได,เปล่ียนชื่อเปIน “สำนักงานสร,างท,องถิ่น” ในวันที่ 27 

ธันวาคม ค.ศ.2014 รัฐบาลได,ประกาศแนวทางสำหรับกลยุทธXการสร,างเมือง คนและอาชีพระดับองคXการปกครอง

ส@วนท,องถิ่นประเภทจังหวัด รวมถึงประเภทเทศบาล เมืองและหมู@บ,าน นโยบายดังกล@าว ทำให,คำว@า “มะจิซุกุริ” 

ถูกกำหนดเปIนคำสำคัญในการฟ'(นฟูเมืองในด,านต@างๆ   

 จากประเด็นดังกล@าวจะเห็นจุดเช่ือมโยงระหว@าง “มะจิซุกุริ” และ “การฟ'(นฟูท,องถ่ิน” เปIนการใช,กิจกรรม

มะจิซุกุริเพื่อการฟ'(นฟูท,องถิ่น มีกิจกรรมฟ'(นฟูท,องถิ่นในหลายรูปแบบในประเทศญี่ปุ:นมีทั้งประสบความสำเร็จและ

ไม@ประสบความสำเร็จ ซ่ึงผู,วิจัยจะได,สรุปต@อไป  

 

โมเดลของการฟtuนฟูท*องถ่ินในประเทศญ่ีปุTน 

เพื่อให,การถอดบทเรียนกิจกรรมฟ'(นฟูท,องถิ่นมีรูปแบบที่ชัดเจน ผู,วิจัยได,เลือกโมเดลของกิจกรรมมะจิซุกุริ

เพื่อการฟ'(นฟูท,องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งสำรวจโดยโดย โคะนะยะงะ คะซุยุกิ อาจารยXประจำ Osaka City 

University (จากหนังสือ『地域活性化戦略』) ผู,ทำการสำรวจพื้นที่ที่ทำกิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถิ่นและมะจิซุกุริ

ในประเทศญี่ปุ:นที่ประสบความสำเร็จประมาณ 300 แห@ง และพบว@า ตัวอย@างพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จนั้นมี

ลักษณะเด@นเฉพาะท,องถ่ินหลายอย@าง แต@พบว@ามีจุดท่ีคล,ายกันด,านมะจิซุริ 3 ประการคือ  

 (1) Company คนในพื้นที่มีความตั้งใจทำงานสูง (หลักสำคัญ คือ ทุนทางสังคม) พื้นที่มะจิซุกุริท่ี

ประสบความสำเร็จจะต,องมีองคXประกอบที่สำคัญ คือ แกนนำหลัก หรือ คนในพื้นที่ที่มีความตั้งใจทำงาน

จริง  

(2) Competitor มีสิ ่งที่คู 2แข2งและห*างสรรพสินค*าขนาดใหญ2ไม2มี (ทำในสิ่งที่แตกต@างจากท,องถ่ิน

ใกล,เคียง) เปIนการแข@งขันโดยการสร,างความแตกต@าง (Differentiation) ซึ่งเปIนเรื่องที่สำคัญ ซึ่งจะต,องมี

การรวิเคราะหXเพ่ือวาง Positioning ของท,องถ่ินเช@นกัน  
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(3) Customer ทำการตลาดที่เหมาะสมกับความต*องการของลูกค*า (การตลาดที่ตรงกลุ@มเป®าหมาย) 

เปIนประเด็นท่ีสำคัญมากสำหรับมะจิซุกุริและการสร,างท,องถ่ิน ซ่ึงในการตลาดท่ีสำคัญน้ัน Targeting หรือ 

การคำนึงถึงความชอบของลูกค,ากลุ@มเป®าหมายเปIนส่ิงท่ีสำคัญ 

 

ในโมเดลการฟ'(นฟูท,องถิ่นนี้ ผู,วิจัยยังให,ความสำคัญกับทุนทางสังคมต@างๆ เปIนทรัพยากรที่สำคัญของ

ท,องถิ่นซึ่งแต@ละท,องถิ่นจะต,องใช,เปIนวัตถุดิบในการทำกิจกรรมฟ'(นฟูท,องถิ่น นอกจากนี้ผู,วิจัยยังให,ความสำคัญกับ

ทุนทางสังคมด,านเครือข@าย ซึ่งจะเปIนรากฐานที่สำคัญในท,องถิ่นที่จะช@วยส@งเสริมให,กิจกรรมฟ'(นฟูท,องถิ่นสามารถ

ทำได,สำเร็จได,ตามเป®าหมาย ซึ่งความหมายของทุนทางสังคมด,านเครือข@ายที่นิยมใช,ทางด,านมะจิซุกุริสามารถแบ@ง

ได,เปIน 3 ประเภท คือ  

(1) ทุนทางสังคมแบบ Bonding หรือ ความสัมพันธXของชุมชนแบบดั้งเดิม หากกลุ@มดั ้งเดิมมีความ

เข,มแข็งก็จะเปIนฐานที่ดีสำหรับการฟ'(นฟูท,องถิ่น โดยเฉพาะกลุ@มด้ังเดิมในเมืองที่มีความสำคัญทาง

ประวัติศาสตรXซ่ึงจะมีความสำนึกรักบ,านเกิดสูง 

(2) ทุนทางสังคมแบบ Bridging หรือ ความสัมพันธXของการเชื่อมโยงของกลุ@มต@างๆในชุมชน การวิจัย

ด,านทุนทางสังคมในป\จจุบันให,ความสำคัญกับทุนทางสังคมแบบ Bridging ซึ่งจะมีกลุ@มต@างๆทั้งในและ

นอกท,องถิ่นร@วมกันทำงานเช@น ในประเทศญี่ปุ:นจะมีกลุ@ม NPO ที่อยู@ทั้งในและนอกชุมชนที่จะเข,ามามี

ความร@วมมือในท,องถ่ินและประสบความสำเร็จในหลายกรณี 

(3) ทุนทางสังคมแบบ Linking หรือ ความสัมพันธXกับภาครัฐและกลุ@มที่มีบทบาทหน,าที่ต@างกันนั้นมี

จุดเด@นในด,านการสนับสนุนส@งเสริมทางด,านงบประมาณจากภาครัฐ มีทั้งแบบภาครัฐเปIนผู,นำและภาค

ประชาชนเปIนผู,นำ ซึ่งพบว@ามีหลายกรณีที่ประสบความสำเร็จในด,านยอดรวมการพัฒนาแต@บางกรณีมี

ป\ญหาเร่ืองความย่ังยืน 

  

 นอกจากนี้ ผู ,วิจัยยังได,สรุปเกี ่ยวกับกระบวนการฟ'(นฟูท,องถิ ่นแบบมะจิซุกุริโดยพิจารณาจากผู ,นำ

กระบวนการ โดยแบ@งออกเปIน 

1) ภาครัฐเปIนผู,นำกระบวนการ มี 3 พื้นที่ ได,แก@ เมือง Totori จังหวัดทตโตะริ เมือง Sakaiminato จัง

หวัดทตโตะริ และเมือง Hikone จังหวัดชิกะ 

 2) ภาคประชาชนเปIนผู,นำกระบวนการ มี 1 พ้ืนท่ี ได,แก@ เมือง Kinosaki จังหวัดเฮียวโกะ 

 3) ภาคเอกชนเปIนผู,นำกระบวนการ มี 2 พ้ืนท่ี ได,แก@ ย@าน Kurokabe Square จังหวัดชิกะ และเมือง  

Kitakata จังหวัดฟุคุชิมะ 
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 สำหรับกิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถิ่นก็มีหลากหลายแนวทางและมีการใช,ทรัพยากรท,องถิ่นตามแต@ละท,องถ่ิน

จะมี และจัดเปIนกิจกรรมต@างๆ เช@น จัดงานกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ จัดงานกิจกรรมประเภทการแข@งขันกีฬา (เช@น

กิจกรรมการป\³นจักรยาน วิ่งมาราธอนและการแข@งฟุตบอล เปIนต,น) กิจกรรมที่มีความโดดเด@นและจัดขึ้นทั่วไปใน

ประเทศญี่ปุ:น คือ การใช,อาหารท,องถิ่นและอาหารระดับ B Class Gourmet การใช,สุราท,องถิ่น การพัฒนาย@าน

ร,านค,าเดิมในแบบ Theme park การใช,ผลิตภัณฑXท,องถิ่น การใช,ประวัติศาสตรXท,องถิ่น และการใช,มาสคอตประ

จำเมือง หรือ Yurukyara เปIนต,น ตัวอย@างกิจกรรม เช@น  

  

- การพัฒนาย2านร*านค*าเดิมในแบบ Theme park 

เปIนกิจกรรมที่จัดขึ้นหลายแห@งในย@านร,านค,าเดิมของเมืองหลักในชนบท ซึ่งแต@เดิมเปIนย@านการค,า เกิด

ป\ญหาการสร,างห,างสรรพสินค,าขนาดใหญ@และซุปเปอรXมารXเก็ตขนาดใหญ@ในบริเวณชานเมือง ประกอบกับ

คนรุ@นใหม@นิยมออกไปทำงานในเมืองใหญ@ ท,องถิ่นส@วนหนึ่งนิยมจัดกิจกรรมการทำให,เปIนย@านการค,าซึ่งยัง

มีบรรยากาศอาคารแบบเดิม  หรือบรรยากาศสมัยโชวะ (Showa Retro Street) บางแห@งเปIนโรงงาน

เก@าแก@และเป̈ดให,เข,าชมและทดลองทำโชยุ เปIนต,น 

- การใช*อาหารท*องถ่ินเพ่ือเป9นปpจจัยในการฟtuนฟูท*องถ่ิน 

ประเทศญี่ปุ:นมีอาหารท,องถิ่นที่มีความแตกต@างและมีเอกลักษณXในแต@ละท,องถิ่น ส@งผลต@อวัตถุดิบของ

อาหารและกระบวนการปรุงและภูมิป\ญญาในการถนอมอาหารของคนในท,องถิ่น จึงเปIนทรัพยากรท,องถ่ิน

ที่มีความโดดเด@นในหลายๆจังหวัด อาหารท,องถิ่นหลายอย@างกลายเปIนสินค,าแบรนดXของท,องถิ่นนั้นๆ  

เช@น อาหารที่ใช,วัตถุดิบระดับสูง เช@น ปูซุไวกะนิ กุ,งอิเซะ อาหารท,องถิ่นสำหรับโรงแรมแบบญี่ปุ:น (เรียว

กัง) เช@น ปลาป\กเป®า ปู และอาหารทะเลในทภัตตาคารระดับสูงและอาหารชั้นดีของท,องถิ่น อาหารเฉพาะ

ท,องถ่ิน เช@น อาหารโอกินาว@า และ อาหารแบบ B Gourmet เช@น ราเมง ยากิโซะบะ อุด,ง เปIนต,น 

- การใช*มาสคอตเป9นปpจจัยเสริมในการฟtuนฟูท*องถ่ิน  

ประเทศญ่ีปุ:นมีการใช,ตัวมาสคอตท่ีเรียกว@า “Yurukyara” หรือ โกะโตจิเคียระ （ご当地キャラ）เพ่ือ

การฟ'(นฟูท,องถ่ินในหลายท,องถ่ิน มีการใช,มาสคอตมากกว@า 1,000 ตัวในประเทศญ่ีปุ:น โดยใช,ในหลาย

กรณี เช@น ประชาสัมพันธXในงานอีเว́นทX เพ่ือการค,าและเพ่ือการท@องเท่ียว เปIนต,น  
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สรปุผลกิจกรรมฟื- นฟทู้องถิ1นของพื-นที1ในประเทศญี1ปุ่ น 
  

ผู,วิจัยได,สรุปกิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถ่ินแบบมะจิซุกุริของพ้ืนท่ีท้ัง 6 แห@งในประเทศญ่ีปุ:นและประเทศไทย 

โดยยึดตามโมเดลของพ้ืนท่ีท่ีประสบความสำเร็จ 300 แห@งของ โคะนะยะงะ คะซุยุกิ อาจารยXประจำ Osaka City 

University (จากหนังสือ『地域活性化戦略』) และยังให,ความสำคัญกับทุนทางสังคมอ่ืนๆ รวมท้ังทุนทางสังคม

ทางเครือข@าย และการตลาดของพ้ืนท่ีน้ันๆ ตามตารางดังต@อไปน้ี  

 
สรปุโมเดลและทุนทางสงัคมของพื-นที1ศึกษาในประเทศญี1ปุ่ น 
 

โมเดลการ
ฟื+ นฟู
ท้องถิ4น 

พื+นที4 ทนุทาง
สงัคม
เครือข่าย 

จาํนวนพื+นที4
(แห่ง) 

ทนุทาง
สงัคมอื4นๆ 

จาํนวนพื+นที4 การตลาด จาํนวนพื+นที4
(แห่ง) 

Company -ซาไกมินะโตะ 

-คิโนะซากิ  

-คุโระคะเบะ  

-คิตะคะตะ 

Bonding -ซาไกมินะโตะ 

-คิโนะซาก ิ 

-คุโระคะเบะ 

-คิตะคะตะ  

ประวัติศาสตร7 -คิโนะซาก ิ 

-คุโระคะเบะ  

-ฮิโกะเนะ  

-คิตะคะตะ 

-ซาไกมินะโตะ 

DMO -ซาไกมินะโตะ  

-คิโนะซาก ิ 

Competitor -ซาไกมินะโตะ 

-คิโนะซาก ิ 

-คุโระคะเบะ  

-ฮิโกะเนะ 

-คิตะคะตะ 

Bridging -ซาไกมินะโตะ 

-คิโนะซาก ิ 

-คุโระคะเบะ 

-ฮิโกะเนะ 

-คิตะคะตะ 

กายภาพ -คิโนะซาก ิ 

-คุโระคะเบะ 

-คิตะคะตะ 

-ฮิโกะเนะ 

-ซาไกมินะโตะ 

การตลาด 

ทั่วไป 

-ทตโตะริ  

-คิตะคะตะ  

-คุโระคะเบะ  

-ฮิโกะเนะ 

  

Customer -ทตโตะริ  

-ซาไกมินะโตะ 

-คิโนะซากิ  

-ฮิโกะเนะ 

-คิตะคะตะ 

Linking -ทตโตะริ  

-ซาไกมินะโตะ 

-คิโนะซาก ิ 

-คุโระคะเบะ  

-ฮิโกะเนะ 

-คิตะคะตะ 

อาหาร -ซาไกมนิะโตะ 

-คิโนะซาก ิ 

-คิตะคะตะ 

 

ไมCทำ

การตลาด 

- 

มาสคอต -ฮิโกะเนะ 

Theme park -ซาไกมินะโตะ  

-คุโระคะเบะ 

 

การเปรียบเทียบพ้ืนท่ีกับโมเดลท่ีประสบความสำเร็จ 

- พ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเข*าข2ายแบบ Company - ได,แก@ เมืองซาไกมินะโตะ เมืองคิโนะซากิ เมืองคุโระคะ

เบะและเมืองคิตะคะตะ ซ่ึงส@วนใหญ@เปIนเมืองท่ีมีประวัติศาสตรXยาวนาน ซ่ึงจะส@งผลต@อสำนึกรักบ,านเกิด

และการรวมตัวท่ีเปIนพ้ืนฐานชุมชนเดิมมานาน คนในชุมชนมีความต้ังใจทำงานสูงอย@างเห็นได,ชัด และ
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ถึงแม,เมืองซาไกมินะโตะไม@ได,มีประวัติศาสตรXยาวนานเช@นเมืองอ่ืนๆแต@กลุ@มในพ้ืนท่ีก็เปIกลุ@มท่ีมีความต้ังใจ

สูง เพ่ือแก,ป\ญหาความซบเซาซ่ึงมีความรุนแรงมากสำหรับเมืองในพ้ืนท่ีห@างไกล   

- พ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเข*าข2ายแบบ Competitor – ได,แก@ เมืองซาไกมินะโตะ เมืองคิโนะซากิ ย@านคุโระคะ

เบะสแควรX เมืองฮิโกะเนะและเมืองคิตะคะตะ ท้ัง 5 แห@งมีส่ิงท่ีแตกต@างจากท,องถ่ินรอบข,างและแม,แต@

แตกต@างจะเมืองอ่ืนๆในประเทศญ่ีปุ:นอย@างเห็นได,ชัด บางส่ิงก็เปIนส่ิงท่ีสร,างข้ึนใหม@ เช@น ถนนสายรูปป\(น

โลหะผีญ่ีปุ:นของเมืองซาไกมินะโตะ การเปIนเมืองแห@งแก,วและกระจกของย@านคุโระคะเบะสแควรX มาส

คอตฮิโกะเนียนของเมืองฮิโกะเนะ เปIนต,น 

- พ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเข*าข2ายแบบ Customer - ได,แก@ เมืองทตโตะริ เมืองซาไกมินะโตะ เมืองคิโนะซากิ 

เมืองฮิโกะเนะและเมืองคิตะคะตะ มีการทำการตลาดตรงกลุ@มเป®าหมาย มีการกำหนดกลุ@มลูกค,าชัดเจน 

ยกเว,นย@านคุโระคะเบะ สแควรXซ่ึงมีการทำให,เปIนเมืองแห@งแก,วแต@ไม@ได,มีการกำหนดกลุ@มเป®าหมายชัดเจน 

เพียงแต@ทำบรรจุภัณฑXท่ีมีขนาดเล็กให,เหมาะสมกับสภาพสังคมป\จจุบันท่ีครอบครัวมีขนาดเล็กลง และ

สินค,าควรมีขนาดพอเหมาะกับสมาชิกในครอบครัวท่ีมีจำนวนไม@มาก 

 

สรุปจำนวนของโมเดลกิจกรรมการฟtuนฟูท*องถ่ินของท้ัง 6 พ้ืนท่ี  

มีล ักษณะครบ 3 

แบบ  

หมายเหต ุ มีลักษณะเพียง 2 

แบบ 

หมายเหต ุ มีลักษณะเพียง 1 

แบบ 

หมายเหต ุ

ซาไกมินะโตะ  คุโระคะเบะ  ทตโตะริ  

คิโนะซาก ิ  ฮิโกะเนะ  - 

คิตะคะตะ  - - 

 

การเปรียบเทียบจำนวนการมีลักษณะตามแบบโมเดล 

 หากพิจารณาถึงจำนวนโมเดลของแต@ละพื้นที่ พบว@า เมืองซาไกมินะโตะ เมืองคิโนะซากิและเมืองคิตะคะ

ตะ มีลักษณะเข,าข@ายของโมเดลท้ัง 3 แบบ และเปIนพื้นที่ที่นับได,ว@าประสบความสำเร็จในกิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถ่ิน

อย@างโดดเด@น 

 ส@วนพื้นที่ย@านคุโระคะเบะและเมืองฮิโกะเนะนั้น มีเพียง 2 แบบ และขาดในกิจกรรมที่ต@างกัน คือ ย@านคุ

โระคะเบะขาดในส@วนของการทำการตลาดเฉพาะกลุ@มหรือการตลาดตรงกลุ@มเป®าหมาย เน่ืองจากไม@ได,มีการกำหนด

ไว,และเป¨ดรับสำหรับนักท@องเที่ยวทั่วไป ส@วนเมืองฮิโกะเนะนั้นขาดในด,านของ Company ถึงแม,จะมีกลุ@มของ

ชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่ แต@กิจกรรมที่เลือกมาเปIนกิจกรรมด,านการใช,มาสคอตซึ่งภาครัฐจะเปIนผู,มีบทบาทผลักดัน

มากกว@าและเปIนกิจกรรมท่ีใช,งบประมาณเปIนจำนวนมาก 



 172 

 เมืองทตโตะริ นั้นมีเพียงแบบเดียว และมีกิจกรรมสำหรับคนเฉพาะกลุ@มคือ กลุ@มคนวัยหนุ@มสาวที่ต,องการ

จะย,ายมาอาศัยที่เมืองทตโตะริเท@านั้น มีการใช,ความร@วมมือจาก “โชไนไก” หรือ องคXกรในท,องถิ่นในบางส@วน แต@

กิจกรรมโดยหลักแล,วเปIนความดูแลของภาครัฐและมีกลุ@มเป®าหมายชัดเจน 

 

สรุปรูปแบบความสัมพันธJของทุนทางสังคมทางเครือข2ายของท้ัง 6 พ้ืนท่ี 

 

มีเครือขCายครบ 3 

แบบ 

หมายเหต ุ มีเครือขCาย 2 แบบ หมายเหต ุ มีเครือขCาย 1 แบบ หมายเหต ุ

ซาไกมินะโตะ  ฮิโกะเนะ  ทตโตะริ  

คิโนะซาก ิ  - - 

คุโระคะเบะ  - - 

คิตะคะตะ  - - 

 

การเปรียบเทียบทุนทางสังคมทางเครือข2าย 

- แบบ Bonding - ได,แก@ เมืองซาไกมินะโตะ เมืองคิโนะซากิ ย@านคุโระคะเบะ และเมืองคิตะคะตะ 

- แบบ Bridging – ได,แก@ เมืองซาไกมินะโตะ เมืองคิโนะซากิ ย@านคุโระคะเบะ เมืองฮิโกะเนะ และเมืองคิ

ตะคะตะ 

- แบบ Linking - พบว@า ท้ัง 6 แห@ง ได,แก@ เมืองทตโตะริ เมืองซาไกมินะโตะ เมืองคิโนะซากิ ย@านคุโระคะ

เบะ เมืองฮิโกะเนะ และเมืองคิตะคะตะ มีความสัมพันธXแบบ Linking กับภาครัฐ ซ่ึงบางแห@งภาครัฐเปIน

ผู,นำกิจกรรม เช@น เมืองทตโตะริ เมืองซะไกมินะโตะและเมืองฮิโกะเนะ และบางแห@งภาคประชาชนเปIน

ผู,นำ เช@น เมืองคิโนะซากิ ย@านคุโระคะเบะและเมืองคิตะคะตะ  

 

สรุปทุนทางสังคมด*านอ่ืนๆ 

มีทุนทางสังคม 4 

แบบ 

หมายเหต ุ มีทุนทางสังคม 3  

แบบ 

หมายเหต ุ มีทุนทางสังคม 1 

แบบ 

หมายเหต ุ

ซาไกมินะโตะ -ประวัติศาสตร7 

-กายภาพ 

-อาหาร 

-Theme park 

ฮิโกะเนะ -ประวัติศาสตร7 

-กายภาพ 

-มาสคอต 

ทตโตะริ สำหร ับก ิจกรรม

การฟI JนฟูทAองถิ่น

ในแบบกิจกรรมที่

เ ช ิ ญ ช ว น ใ ห A ม า

อ า ศ ั ย  จ ำ น ว น

ป ร ะ ช า ก ร น A อ ย

ที ่ส ุดในเปbนเวลา

-  คิโนะซาก ิ -ประวัติศาสตร7 

-กายภาพ 

-อาหาร 

- 
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-  คุโระคะเบะ -ประวัติศาสตร7 

-กายภาพ 

-Theme park 

- หลายป�นCาจะเปbน

ทุน 

-  คิตะคะตะ -ประวัติศาสตร7 

-กายภาพ 

-อาหาร 

- 

 

การเปรียบเทียบทุนทางสังคมอ่ืนๆ 

- ทุนทางสังคมทางประวัติศาสตรJและทางกายภาย พบว@า พ้ืนท่ี 5 แห@งมีการใช,ทุนทางสังคมทาง

ประวัติศาสตรX ยกเว,นเมืองทตโตะริ เน่ืองจากมีเป®าหมายท่ีแตกต@างกัน 

- ทุนทางสังคมทางด*านอาหาร พบว@า มีเพียง 3 แห@ง คือ เมืองซาไกมินะโตะ ซ่ึงเปIนเมืองท@าเรือขนาด

ใหญ@มีเรือประมงมาข้ึนปลาเปIนจำนวนมาก เมืองคิโนะซากิ ซ่ึงเปIนแหล@งจับปูฤดูหนาวได,เปIนจำนวนมาก 

และเมืองคิตะคะตะ ท่ีมีเส,นราเมนท่ีมีรสชาติอร@อยเน่ืองจากอยู@ในแหล@งน้ำสะอาดและอร@อยส@งผลให,ผลิต

เส,นราเมนท่ีมีความชุ@มน้ำกว@าท่ีอ่ืนๆ  

- ทุนทางสังคมด*านมาสคอต คือ เมืองฮิโกะเนะ ถึงแม,ประเทศญ่ีปุ:นจะมีตัวมาสคอตของแต@ละท,องถ่ิน

เปIนจำนวนมาก รวมมากกว@า 1,000 ตัว แต@การใช,มาสคอตเพ่ือฟ'(นฟูท,องถ่ินน้ันเปIนเร่ืองท่ีไม@ค@อยพบมาก

นัก ซ่ึงเมืองฮิโกะเนะสามารถนำประวัติศาสตรXมาสร,างทุนทางสังคมด,านมาสคอตได,อย@างประสบ

ความสำเร็จ และมีนักท@องเท่ียวบางส@วนเดินทางมาเพ่ือดูฮิโกะเนียนโดยเฉพาะ 

- ทุนทางสังคมด*าน Theme park - ได,แก@ เมืองซาไกมินะโตะ ซ่ึงมีการสร,าง theme ของการเปIนเมือง

แห@งผี หากไม@มีรูปป\(นโลหะผีญ่ีปุ:นแล,วจะมีสภาพเปIนเพียงย@านร,านค,าของเมืองในจังหวัดทตโตะริท่ีซบเซา

มาก อีกแห@งหน่ึงคือ ย@านคุโระคะเบะ ซ่ึงแต@เดิมไม@ได,มีการทำอุตสาหกรรมแก,วและกระจก แต@จากการไป

ดูงานท่ีจังหวัดฮอกไกโดและประเทศอิตาลี ทำให,บริษัทคุโระคะเบะตัดสินใจสร,างจุดเด@นด,วย theme ของ

การเปIนเมืองแห@งแก,วและกระจก ซ่ึงเปIนแห@งเดียวในแถบคันไซ 

- การตลาดแบบ DMO ผู,วิจัยพบว@า มีพ้ืนท่ีท่ีใช,การตลาดแบบเครือข@ายท่ีเรียกว@า Destination 

Management Organization ซ่ึงเปIนเครือข@ายของการจัดการการตลาดเพ่ือการท@องเท่ียวขนาดใหญ@ของ

ประเทศญ่ีปุ:น มีเมืองหลายแห@งใช,เครือข@ายดังกล@าวน้ีได,อย@างประสบความสำเร็จ เมืองท่ีใช,คือ เมืองซาไก

มินะโตะ ซ่ึงเปIนเมืองในจังหวัดทตโตะริ ท่ีเปIนพ้ืนท่ีซบเซาจนถูกเรียกว@า ด,านหลังของประเทศญ่ีปุ:น และ

อีกเมืองหน่ึงท่ีใช, คือ เมืองคิโนะซากิ ซ่ึงมีจุดเด@นคือ เปIนคนท่ีเคยอาศัยท่ีประเทศไทยเปIนเวลานาน ส@งผล

ให,เปIนท่ีนิยมของนักท@องเท่ียวคนไทยเช@นกัน 

- การตลาดท่ัวไป ผู,วิจัยพบว@า พ้ืนท่ีอีก 4 แห@งมีการทำการตลาดในทุกพ้ืนท่ี ซ่ึงมีท้ังการทำการตลาดแบบ

เฉพาะกลุ@มและการตลาดแบบท่ัวไป ซ่ึงกล@าวได,ว@า การตลาดเปIนส่ิงท่ีสำคัญของกิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถ่ิน 
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สรุปผลการเปรียบเทียบของประเทศญ่ีปุTน 

- พื้นที่ที่มีลักษณะเข,าข@ายของโมเดลทั้ง 3 แบบจะเปIนพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จนั้นเปIนความจริง คือ 

เปIนพ้ืนท่ีท่ีประสบความสำเร็จด,านการฟ'(นฟูท,องถ่ินในวงกว,าง  

- พื้นที่ที่มีทุนทางสังคมทางด,านเครือข@ายทั้ง 3 แบบ จะเปIนพื้นที่ที่สามารถทำงานด,านการฟ'(นฟูท,องถิ่นได,

อย@างประสบความสำเร็จเช@นกัน พื้นที่ท่ีมีเครือข@าย 1-2 แบบจะเปIนพื้นที่ที่มีภาครัฐเปIนผู,นำในกิจกรรม 

และเปIนกิจกรรมท่ีเฉพาะกลุ@ม เช@น การเชิญชวนให,ย,ายมาอาศัยในเมืองทตโตะริ เปIนต,น 

- มีการใช,ทรัพยากรในท,องถิ่นเปIนทุนทางสังคมอย@างหลากหลาย ทุนทางสังคมที่มีการใช,อย@างแพร@หลาย

คือ ทุนทางสังคมทางประวัติศาสตรXและกายภาพ  

- มีการทำการตลาดท้ัง 6 พ้ืนท่ี ท้ังแบบการตลาดแบบท่ัวไป และทำการตลาดแบบ DMO  

 

สรุปผู*นำกระบวนการของท้ัง 6 พ้ืนท่ี 

 จากพ้ืนท่ี 6 แห@งท่ีผู,วิจัยได,เลือกทำการสำรวจน้ัน มีกระบวนการในการฟ'(นฟูท,องถ่ินแบบมะจิซุกุริท่ีแบ@ง

ตามผู,นำกระบวนการได,ดังน้ี คือ  

1) ภาครัฐเปIนผู,นำกระบวนการ มี 3 พื้นที่ ได,แก@ เมือง Totori จังหวัดทตโตะริ เมือง Sakaiminato จัง

หวัดทตโตะริ และเมือง Hikone จังหวัดชิกะ 

 2) ภาคประชาชนเปIนผู,นำกระบวนการ มี 1 พ้ืนท่ี ได,แก@ เมือง Kinosaki จังหวัดเฮียวโกะ 

 3) ภาคเอกชนเปIนผู,นำกระบวนการ มี 2 พ้ืนท่ี ได,แก@ ย@าน Kurokabe Square จังหวัดชิกะ และเมือง  

Kitakata จังหวัดฟุคุชิมะ 

 

1) ภาครัฐเป9นผู*นำกระบวนการ (เมือง Totori จังหวัดทตโตะริ เมือง Sakaiminato จังหวัดทตโตะริ เมือง 

Hikone จังหวัดชิกะ)  

- เทศบาลเมืองทตโตะริ มีกิจกรรมฟ'(นฟูท,องถ่ินท่ีสำคัญคือการเพ่ิมจำนวนประชากรของเมือง และกิจกรรม

ท่ีทำส@วนใหญ@เปIนการสนับสนุนการย,ายเข,ามาอาศัยในเขตเทศบาล ซ่ึงล,วนแต@เปIนกิจกรรมท่ีต,องใช,งบประมาณเปIน

จำนวนมากในการสร,างแรงจูงใจแก@ผู,ท่ีจะมาอาศัย กระบวนการโดยหลักจึงเปIนกระบวนการท่ีมีภาครัฐเปIนผู,นำ

กระบวนการและมีภาคเอกชนและภาคประชาชนเปIนฝ:ายสนับสนุน 

- เทศบาลเมืองซาไกมินาโตะ เร่ิมจากการออกเทศบัญญัติท่ีส@งเสริมกิจกรรมฟ'(นฟูท,องถ่ิน มีการเร่ิมต,น

ลงทุนทางกายภาพ กิจกรรมส@วนใหญ@เปIนจ,างบริษัท organizer เพ่ือทำในการกิจกรรมต@างๆ เน่ืองจากภาครัฐเปIน

ผู,นำจึงมีการทำกิจกรรมท่ีหลากหลาย และสามารถมีความร@วมมือกับหน@วยงานราชการภายนอกในบริเวณจังหวัด
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ใกล,เคียง และใช,เครือข@ายท่ีเรียกว@า DMO (Destination Management Organization) เหมือนเขตเทศบาลอ่ืนๆ

ในภูมิภาคน้ี  

- เทศบาลเมืองฮิโกะเนะเปIนผู,นำกระบวนการฟ'(นฟูท,องถ่ิน เร่ิมจากบทบาทของภาครัฐโดยการออกแบบตัว

มาสคอตช่ือ “ฮิโกะเนียน” ในโอกาสท่ีปราสาทฮิโกะเนะมีอายุครบ 400 ป{ และยังได,รับรางวัลสมบัติแห@งชาติของ

ประเทศญ่ีปุ:น มีการทำ application “นะบิฮิโกะ” กิจกรรมการสร,างสต๊ิกเกอรXไลนX กิจกรรมท่ีอำนวยความสะดวก

ให,กับนักท@องเท่ียวท้ังชาวญ่ีปุ:นและชาวต@างประเทศ และกิจกรรมสำคัญคือการจัดงานรวมตัวของมาสคอตและคน

รักมาสคอตทุกป{ เน่ืองจากภาครัฐเปIนผู,นำกระบวนการจึงสามารถมีกิจกรรมขนาดใหญ@และกิจกรรมท่ีคาดว@าน@าจะ

ใช,งบประมาณเปIนจำนวนมาก และมีการใช,เครือข@าย DMO ในการประชาสัมพันธXการท@องเท่ียว  

 จากตัวอย@างของทั้ง 3 พื้นที่ที่มีภาครัฐเปIนผู,นำกระบวนการฟ'(นฟูท,องถิ่นนั้น ผู,วิจัยพบว@า ส@งผลให,สามารถ

มีกิจกรรมหลากหลายและมีการจัดกิจกรรมขนาดใหญ@ที่น@าจะมีการใช,งบประมาณเปIนจำนวนมาก กิจกรรมท่ีนำ

โดยภาครัฐมีการจ,างหน@วยงาน outsource ที่เปIนบริษัท organizer ในการจัดงานและยังส@งผลต@อการสร,าง

เครือข@ายในวงกว,างรวมถึงการใช,เครือข@าย DMO (Domestic Management Organization) ซ่ึงเปIนเครือข@ายการ

ประชาสัมพันธXการท@องเท่ียวท่ีทำร@วมกันในระดับภูมิภาคและส@งผลต@อการประชาสัมพันธXการท@องเท่ียวได,อย@างดี 

 

2) ภาคประชาชนเป9นผู*นำกระบวนการ (เมือง Kinosaki จังหวัดเฮียวโกะ) 

- เมืองคิโนะซากิมีการรวมเขตการปกครองกับองคXการปกครองส@วนท,องถ่ินท่ีเปIนเมืองหลักของจังหวัด ทำ

ให,สำนักงานเมืองคิโนะซากิถูกยุบไป เมืองคิโนะซากิจึงประสบป\ญหาด,านความห@างไกลและการบริการประชาชน

ขององคXการปกครองส@วนท,องถ่ิน กิจกรรมมะจิซุกุริของเมืองมีภาคประชาชนเปIนผู,นำกระบวนการ คือ กลุ@ม “โชไน

ไก” ทำหน,าท่ีเปIนหน@วยการปกครองภายในชุมชนแทนสำนักงานเมืองท่ียุบไป และเปIนกลุ@มหลักในการเปIนแกนนำ

และเช่ือมต@อระหว@างกลุ@มต@างๆภายในเมืองและรับผิดชอบจัดการท@องเท่ียว เทศบาลเมืองโทะโยะโอะกะซ่ึงดูแล

เมืองคิโนะซากิมีเพียงบทบาทการส@งเสริมการใช,เครือข@าย DMO  

จากตัวอย@างของเมืองคิโนะซากิพบว@า กระบวนการท่ีนำโดยภาคประชาชนหรือโชไนไกซ่ึงเปIนหน@วยท่ีเคย

ท่ีทำงานให,กับภาครัฐและมีความเข,มแข็งในชุมชน ก็สามารถเปIนผู,นำกระบวนการฟ'(นฟูท,องถ่ินแบบมะจิซุกุริท่ีเปIน

ตัวอย@างท่ีประสบความสำเร็จแห@งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ:นได, 

 

3) ภาคเอกชนเป9นผู*นำกระบวนการ (ย2าน Kurokabe Square จังหวัดชิกะ เมือง Kitakata จังหวัดฟุคุชิมะ) 

- ย@าน Kurokabe Square เปIนต,นแบบท่ีมีช่ือเสียงด,านการทำกิจกรรมมะจิซุกุริ  กระบวนการฟ'(นฟูท,องถ่ิน

ของย@านชุมชนเร่ิมจากกลุ@มประชาชนเดิมท่ีเปIนภาคเอกชน ซ่ึงมีท้ังแบบท่ีเปIนภาคเอกชนท่ีอยู@นอกชุมชนและใน

ชุมชนเปIนประชาชนท่ีเคยอาศัยในย@านน้ีได,ร@วมกันลงทุนต้ังบริษัท “คุโระคะเบะสแควรX” และมีสำนักงานเทศบาล

เมืองนางะฮะมะร@วมลงทุน และมีการบริหารจัดการในแบบ third sector บริหารจัดการแบบเอกชนซ่ึงมีความ
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คล@องตัวในการบริหารแบบภาคเอกชนภายใต,การดูแลและสนับสนุนจากสำนักงานเทศบาล และสามารถบริหาร

จัดการธุรกิจได,อย@างประสบความสำเร็จ 

- เมืองคิตะคะตะมีกระบวนการการฟ'(นฟูท,องถ่ินท่ีมีองคXประกอบของผู,เร่ิมต,นกิจกรรมหลายกลุ@ม เช@น กลุ@ม

ประชาชนท่ีร@วมกันตัดสินใจปลูกต,นซากุระพันธุXชิดะเระซากุระ เจ,าหน,าท่ีของสำนักงานเทศบาลท่ีออกความเห็นว@า

ควรสนับสนุนให,ราเมนซ่ึงเปIนอาหารท่ีอร@อยและหาได,ท่ัวไปของเมือง แต@กิจกรรมท่ีดำเนินต@อมาอย@างเปIนรูปธรรม

จนถึงป\จจุบันเปIนกิจกรรมท่ีมาจากภาคเอกชน ได,แก@ กลุ@มของกลุ@มผลิตราเมน ร,านราเมนและกลุ@มผลิตเหล,าสาเก

ร@วมกันสร,างกิจกรรมเพ่ือส@งเสริมการท@องเท่ียวในท,องถ่ิน 

 จากตัวอย@างของท้ัง 2 พ้ืนท่ีพบว@า การมีภาคเอกชนเปIนผู,นำกระบวนการน้ันส@งผลให,มีกิจกรรมท่ีไม@

หลากหลายในแบบท่ีนำโดยภาครัฐท่ีมีการจ,างหน@วยงาน outsource ท่ีเปIนบริษัท organizer ในการจัดงานหรือ

เปIนกิจกรรมท่ีไม@ได,ลงทุนทางงบประมาณในโครงการขนาดใหญ@ แต@มีความคล@องตัวในการบริหารจัดการในแบบ

เอกชนและได,รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะอย@างย่ิงคือตัวอย@างของย@านคุโระคะเบะสแควรXซ่ึงได,รับการ

สนับสนุนด,วยการลงทุนร@วมกับภาคเอกชน ได,รับการสนับสนุนและดูแลจากเทศบาลเมืองนางะฮะมะ ในขณะท่ี

เมืองคิตะคะตะน้ันภาคเอกชนมีการรวมตัวกันเปIนเครือข@ายเพ่ือทำกิจกรรมและมีภาครัฐให,คำแนะนำ 
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สรปุผลกิจกรรมฟื- นฟทู้องถิ1นของพื-นที1ในประเทศไทย 
 
 
สรปุพื-นที1ที1มีโมเดลของการฟื- นฟทู้องถิ1นและทุนทางสงัคมของพื-นที1ศึกษาในประเทศไทย 
 

โมเดลการ
ฟื+ นฟู
ท้องถิ4น 

จาํนวนพื+นที4
(แห่ง) 

ทนุทาง
สงัคม
เครือข่าย 

จาํนวนพื+นที4
(แห่ง) 

ทนุทาง
สงัคมอื4นๆ 

จาํนวนพื+นที4 การตลาด จาํนวนพื+นที4
(แห่ง) 

Company สรุาษฎรธ์านี 
สงขลา 
แพร ่

Bonding - ประวตัศิาสตร ์ สงขลา 
แพร ่

การตลาด
ทั Zวไป 

สรุาษฎรธ์านี 
(Social media) 
แพร ่(รว่มกบั
ททท.) 
 

Competitor สรุาษฎรธ์านี 
สงขลา 
แพร ่

Bridging สรุาษฎรธ์านี 
สงขลา 
แพร ่

กายภาพ สรุาษฎรธ์านี
(ธรรมชาต)ิ 
สงขลา  
แพร ่ 

ไมท่าํ
การตลาด 

สงขลา 

Customer - Linking สรุาษฎรธ์านี
สงชลา 
แพร ่

อาหาร
ทอ้งถิZน 

สงขลา 
สรุาษฎรธ์านี 

หมายเหตุ - อธบิายความหมาย29 
การเปรียบเทียบจำนวนของพ้ืนท่ีประสบความสำเร็จ 

 ผู,วิจัยพบว@า พ้ืนท่ีในประเทศไทยท้ัง 3 แห@ง มีลักษณะท่ีเข,าข@ายโมเดลเพียง 2 แบบ คือ Company และ 

Competitor หมายถึง แต@ละพ้ืนท่ีมีแกนนำท่ีมีความต้ังใจทำงานจริงจัง และมีความแตกต@างจากพ้ืนท่ีใกล,เคียง แต@

ไม@มี Customer คือ ไม@มีการกำหนดกลุ@มเป®าหมายเพ่ือทำการตลาดตรงเฉพาะกลุ@มอย@างชัดเจน 

 

 

 

 
29 - Company คนในพื้นที่มีความตั้งใจทำงานสูง (คำสำคัญ - ทุนทางสังคม และ win win) 

    - Competitor มีสิ่งที่คูmแขmงและหjางสรรพสินคjาขนาดใหญmไมmมี (คำสำคัญ - ทำใหjแตกตmาง) 

    - Customer ทำการตลาดที่เหมาะสมกับความตjองการของลูกคjา (คำสำคัญ - การตลาดมุmงเปoา) 

    - ความสัมพันธqของชุมชนแบบดั้งเดิม หรือ ทุนทางสังคมแบบ Bonding  

    - ความสัมพันธqของการเชื่อมโยงของกลุmมตmางๆในชุมชน หรือ ทุนทางสังคมแบบ Bridging 

    - ความสัมพันธqกับภาครัฐและกลุmมที่มีบทบาทหนjาที่ตmางกัน หรือ ทุนทางสังคมแบบ Linking 
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การเปรียบเทียบทุนทางสังคมทางเครือข2าย 

 ทางด,านทุนทางสังคมทางเครือข@ายน้ัน พบว@า ทุกพ้ืนท่ีไม@มีทุนทางสังคมท่ีเปIนกลุ@มด้ังเดิม ถึงแม,จะเปIนคน

ในพ้ืนท่ีท้ังหมดแต@ไม@มีการรวมกลุ@มกันเปIนกลุ@มเฉพาะแบบของประเทศญ่ีปุ:น ซ่ึงมีการรวมกลุ@มและแบ@งกลุ@มต@างๆ

ในสังคมต้ังแต@สมัยเอโดะและยังคงดำเนินอยู@จนถึงป\จจุบัน 

 ประเด็นสำคัญคือ ทุนทางสังคมทางเครือข@ายน้ัน พบว@า ท้ัง 3 แห@งมีทุนทางสังคมแบบ Linking เปIนทุนทาง

สังคมทางเครือข@ายของการทำงานร@วมกับภาครัฐ แต@จากการสัมภาษณXพบว@า เปIนความสัมพันธXท่ีมีม่ันคง เน่ืองจาก

เจ,าหน,าท่ีภาครัฐของไทยมีการโยกย,ายบ@อย ทำให,กลุ@มการทำงานในท,องถ่ินประสบป\ญหาเจ,าหน,าท่ีของรัฐไม@เข,าใจ

บริบทของท,องถ่ิน ไม@สามารถทำงานได,อย@างต@อเน่ือง และเปIนความร@วมมืออย@างค@อนข,างไม@ย่ังยืน  

 ทางด,านจังหวัดสงขลามีความม่ันคงทางด,านเครือข@ายมากกว@า เน่ืองจากมีทุนในท,องถ่ินให,การสนับสนุน 

คือ คุณรังสี รัตนปราการ เจ,าของโรงสีแดง “หับโห,ห้ิน” และจังหวัดสุราษฎรXธานีมีการดำเนินงานในรูปวิสาหกิจ

ชุมชนมีรายได,เข,ามาอย@างสม่ำเสมอ ส@งผลต@อความม่ันคงด,านความสัมพันธXช@วยเหลือเก้ือกูลกันในท,องถ่ิน ส@วน

จังหวัดแพร@น้ัน เปIนกลุ@มคนรุ@นใหม@ท่ีมีความสัมพันธXท่ีดีกับททท.สำนักงานแพร@และทำงานร@วมกันอย@างต@อเน่ือง แม,

เจ,าหน,าท่ีจะมีการโยกย,ายก็ตาม 

การเปรียบเทียบทุนทางสังคมอ่ืนๆ 

 พบว@า ท้ัง 3 แห@งมีการใช,ทุนทางสังคมทางด,านกายภาพ และมีเพียง 2 แห@งท่ีใช,ทุนทางสังคมทางด,าน

ประวัติศาสตรX ส@วนทุนทางสังคมด,านอาหารน้ัน ย@านเมืองเก@าของเมืองสงขลาและชุมชนบางใบไม,ของจังหวัดสุ

ราษฎรXธานีมีความโดดเด@นอย@างเห็นได,ชัด ส@วนของจังหวัดแพร@น้ัน ถึงแม,จะมีช่ือเสียงด,านอาหารประเภท “ขนมจีน

น้ำย,อย” แต@ไม@ได,ชูเปIนประเด็นเพ่ือส@งเสริมการท@องเท่ียวและไม@ได,มีความโดดเด@นมากนัก 

สรุปผลการเปรียบเทียบของประเทศไทย 

- คนในท,องถ่ินท้ัง 3 แห@ง มีความต้ังใจทำงานสูง แต@มีอุปสรรคในด,านการสนับสนุนจากภาครัฐซ่ึงไม@ค@อย

เปIนรูปธรรมอย@างสม่ำเสมอ องคXประกอบของสมาชิกจากกลุ@มต@างๆเปIนการรวมตัวอย@างหลวมๆตามความสมัครใจ 

ส@งผลต@อความย่ังยืนของกลุ@มและส@งผลต@อกิจกรรมเช@นกัน  

- ป\ญหาท่ีท้ัง 3 แห@งพบคือ ความเข,าใจของภาครัฐต@อท,องถ่ินและกิจกรรม รวมท้ังการสนับสนุนทางด,าน

งบประมาณจากภาครัฐซ่ึงไม@มีความแน@นอน  

- ท้ัง 3 แห@ง มีทุนทางสังคมท่ีโดดเด@น แต@ยังขาดการทำการตลาดอย@างต@อเน่ือง 

- รูปแบบของคุโระคะเบะสแควรXน@าจะสามารถนำไปใช,กับจังหวัดแพร@และจังหวัดสงขลาได, หากแต@ต,องมี

การจัดการด,านกลุ@มและงบประมาณท่ีจะสร,างความย่ังยืนให,กับกิจกรรม ซ่ึงป\ญหาด,านงบประมาณและการ

สนับสนุนจากภาครัฐเปIนป\ญหาท่ีสำคัญของกิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถ่ินในประเทศไทย 
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สรุปผลการวิจัย  

ป\จจัยแห@งการสำเร็จแห@งความสำเร็จของกิจกรรมฟ'(นฟูท,องถ่ินในรูปแบบของมะจิซุกุริท่ีประสบ

ความสำเร็จน้ัน จะต,ององคXประกอบหลายประการ องคXประกอบท่ีสำคัญ ได,แก@ 

(1) การมีรูปแบบขององคXประกอบในท,องถ่ินชัดเจนตามโมเดล 3 ข,อ คือ Company คือ การท่ีคนใน

ท,องถ่ินท่ีต้ังใจทำงานจริง และมีการยอมรับความคิดเห็นของคนท่ีอยู@ในท,องถ่ิน รวมถึงมีการได,รับ

ผลประโยชนXจึงจะเปIนความสัมพันธXท่ีย่ังยืน Competitor คือ มีส่ิงท่ีแตกต@างจากพ้ืนท่ีใกล,เคียง ไม@ว@าจะ

เปIนส่ิงท่ีสร,างข้ึน หรือ ส่ิงท่ีเปIนทุนทางสังคมเดิม และ Customer คือ การพิจารณากลุ@มลูกค,าเฉพาะและ

มีการทำการตลาดเฉพาะกลุ@มของลูกค,า  

(2) มีความสัมพันธXของทุนทางสังคมทางด,านเครือข@ายในหลายระดับ คือ Bonding คือ การมีทุนทางสังคม

ของชุมชนด้ังเดิมท่ีเข,มแข็ง ซ่ึงประเด็นน้ีสังคมญ่ีปุ:นจะได,เปรียบจากการท่ีเปIนสังคมท่ีมีการแบ@งกลุ@มของผู,

อาศัยในชุมชนด้ังเดิมชัดเจน และสมาชิกของกลุ@มมาจากแต@ละครอบครัวในชุมชน ได,แก@ กลุ@มผู,อาศัย

ใกล,เคียงกัน คือ โชไนไก (สมาชิกคือหัวหน,าครอบครัว) กลุ@มแม@บ,าน (สมาชิกคือภรรยา) กลุ@มเซเน็งไก หรือ

กลุ@มคนหนุ@ม (สมาชิกส@วนใหญ@เปIนบุตรชายในครอบครัว) กลุ@มผู,สูงอายุ (สมาชิกมาจากผู,สูงอายุของแต@ละ

ครอบครัว) นอกจากน้ี ยังมีกลุ@มอาชีพต@างๆ เช@น กลุ@มเกษตรกร กลุ@มชาวประมง กลุ@มเจ,าของโรงแรมแบบ

ญ่ีปุ:น กลุ@มเจ,าของอุตสาหกรรม เปIนต,น  ซ่ึงหากกลุ@มด้ังเดิมมีความเข,มแข็งจะเปIนฐานท่ีดีในการรวมกลุ@ม

กันทำงาน และยังมีความสัมพันธXแบบ Bridging คือ การเช่ือมระหว@างกลุ@มต@างๆท้ังกลุ@มภายในชุมชน และ

กลุ@มจากภายนอกชุมชน ป\จจุบันได,แก@ กลุ@ม NPO กลุ@มศิลป̈นภายนอก หรือ กลุ@มแฟนคลับ เปIนต,น  

ความสัมพันธXในรูปแบบท่ีขาดไม@ได,ในป\จจุบันในการแข@งขันทางการตลาด เพ่ือฟ'(นฟูท,องถ่ินในรูปแบบการ

หารายได, คือ ความสัมพันธXแบบ Linking คือ การมีภาครัฐเข,ามาร@วมมือในการทำงานและเปIนผู,สนับสนุน

ทางงบประมาณรวมถึงเปIนตัวเช่ือมคนภายในชุมชนกับภายนอก เช@น กับภาครัฐระดับประเทศ หรือกลุ@ม

ธุรกิจภายนอก ซ่ึงจะเปIนตัวช@วยให,กิจกรรมประสบความสำเร็จได,มากข้ึน  

(3) มีทรัพยากรด้ังเดิมของท,องถ่ิน คือ มีทุนทางสังคมด,านต@างๆ ด,านท่ีนิยมใช,คือ ด,านประวัติศาสตรXและ

ด,านกายภาย ซ่ึงมีชุมชนหลายแห@งพยายามพัฒนาทุนทางสังคมด,านอุตสาหกรรม และอาหาร เพ่ือเพ่ิม

เวลาของการอยู@ในท,องถ่ินและเพ่ิมมูลค@าของกิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถ่ิน เปIนต,น 

(4) การทำการตลาด จากงานวิจัยพบว@ามีการทำการตลาดในทุกท,องถ่ินท่ีมีกิจกรรมฟ'(นฟูท,องถ่ิน เน่ืองจาก

มีการแข@งขันสูงท้ังกับท,องถ่ินใกล,เคียงและท่ัวประเทศญ่ีปุ:น ซ่ึงการตลาดเปIนป\จจัยสำคัญอันหน่ึงและบาง

ท,องถ่ินมีการทำการตลาดในวงกว,างด,วยเครือข@ายการตลาดแบบ DMO (Destination Management 

Organization) ซ่ึงเปIนเครือข@ายท่ีนิยมใช,ในหลายแห@งในประเทศญ่ีปุ:น  
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 หากพิจารณาถึงกระบวนการฟ'(นฟูท,องถ่ินของญ่ีปุ:นท่ีจะสามารถเปIนต,นแบบสำหรับการฟ'(นฟูท,องถ่ินของ

ประเทศไทยแล,ว พบว@า รูปแบบของคุโระคะเบะสแควรXน@าจะสามารถนำมาปรับใช,กับพ้ืนท่ีย@านเมืองเก@าของจังวัด

สงขลาและจังหวัดแพร@ได,ระดับหน่ึง แต@เน่ืองจากองคXประกอบของแต@ละพ้ืนท่ีของประเทศญ่ีปุ:นมีความแตกต@างกับ

องคXประกอบของพ้ืนท่ีในประเทศไทย จึงอาจจะนำมาเปIนส@วนประกอบท่ีจะพิจารณาปรับใช,กับบริบทของ

สังคมไทยในบางประเด็นและบางกิจกรรมได, แต@ไม@สามารถเทียบได,โดยตรงเน่ืองจากลักษณะของพ้ืนท่ีของท้ังสอง

ประเทศ ทุนทางสังคมด,านต@างๆและความสัมพันธXของสมาชิกในชุมชนรวมถึงบทบาทของภาครัฐมีความแตกต@าง

กันและยากท่ีจะนำมาเทียบกันอย@างชัดเจนได,  

หากท,องถ่ินในประเทศไทยจะทำกิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถ่ิน ควรต,องคำนึงถึงป\จจัยดังกล@าวข,างต,นและ

ยังคงมีประเด็นท่ีเปIนป\ญหาร@วมกันของท,องถ่ินในประเทศไทยคือ ป\ญหาจากความร@วมมือของภาครัฐซ่ึงมีความไม@

แน@นอนจากการท่ีเจ,าหน,าท่ีของรัฐโยกย,ายบ@อย ไม@มีความเข,าใจในเน้ือหาและงานของท,องถ่ิน และความร@วมมือ

เปIนไปอย@างผิวเผิน เช@น การให,งบประมาณร@วมมือเปIนคร้ังคราว หรือ การร@วมจัดงานเปIนคร้ังคราว ซ่ึงหากมีการ

ปรับในประเด็นน้ี อาจจะทำให,กิจกรรมการฟ'(นฟูท,องถ่ินในประเทศไทยประสบความสำเร็จได,อย@างราบร่ืนมากข้ึน 
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