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บทคัดย่อ 
 

บทความนี้ได้อ้างอิงทฤษฎีตอบโต้การท้าทาย ของ อาร์โนลด์ ทอยน์บี ที่
เขียนในหนังสือประวัติศาสตร์ 12 ชุด เรื่อง “A Study of History” ที่เขียนขึ้นจากปี 
ค.ศ.1934-1960โดยเสนอว่า อารยธรรมเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์พยายามโต้ตอบการท้า
ทายที่ส าคัญๆ ซึ่งจะเป็นการท้าทายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมอันเกิดจากมนุษย์ด้วยกันเองก็ได้ โดยทอยน์บี ได้แบ่งการท้า
ทายที่เป็นการกระตุ้นให้มนุษย์โต้ตอบจนเกิดเป็นอารยธรรมขึ้นออกเป็น 5 แบบซึ่ง
ผู้เขียนได้สรุปว่าการโต้ตอบต่อการท้าทายของแต่ละสังคมนั้นเกิดขึ้นจากลักษณะ
ประจ าชาติ ซึ่งมีท่ีมาและหล่อหลอมจากลกัษณะรูปแบบที่แตกต่างกันของสถาบันทาง
สังคมทั้ง 7 ซึ่งในกรณีของสังคมญี่ปุ่นได้ประสบความส าเร็จในการตอบโต้การท้าทาย
จากทางมหาอ านาจตะวันตกแห่งยุคล่าอาณานิคมด้วยการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า
เท่าเทียมกับทางมหาอ านาจตะวันตกท าให้สามารถรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคม
ของชาติมหาอ านาจตะวันตกไปได้ 
 
ค าส าคัญ: ทฤษฎีตอบโต้การท้าทาย, การพัฒนาสถาบันทางการเมือง 
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Abstract 
 
 This article cites Arnold Toynbee’s theory of ‘challenge and 
response’ as presented in the 12 volume “A Study of History” written 
by Toynbee between 1934 and 1960. Toynbee holds that the origins of 
civilization lie in human attempts to address major challenges. Such 
challenges, which Toynbee’s theory divides into five categories, arise in 
natural or social environments. The writer concludes that the 
responses of societies to these challenges depend on characteristics 
which derive from the seven primary institutional structures of each 
society. Developing their own country to keep pace with the states 
which were threatening them, Japanese society responded to 
challenges from Western superpowers in the era of colonialism and 
thereby avoided the grasp of colonialist powers. 
 
Keywords: Challenge and Response Theory, Development of Political 
Institution 
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บทน า 
 
 ทฤษฏีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการพัฒนาการสังคมนั้นมีอยู่
มากมาย อาทิ ทฤษฏีวิวัฒนาการ ทฤษฏีแห่งจุดดุลยภาพ ทฤษฏีแห่งความขัดแย้ง 
ฯลฯ ซึ่งในทฤษฏีที่ว่าเหล่านี้ก็มีแยกย่อยออกไปอีกมากมาย ในที่นี้จะพิจารณาถึง
ทฤษฏีวัฎจักร (cyclical Theories) ซึ่งเน้นถึงการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและ
ความเสื่อมของอายธรรมที่ยิ่งใหญ่ต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นวัฏจักร อันมีแนวคิดที่ส าคัญ
ของ P.A. Sorokin, O. Spengler, A. Toynbee และ M. Weber ในที่น้ีจะพิจารณา
แนวความคิดของ Arnold Toynbee ซึ่งเป็นทฤษฏีตอบโต้การท้าทาย (Challenge 
and Response) ในรายงานนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
  

1. ทฤษฏีการตอบโต้การท้าทาย 
  

2. วิธีการวิเคราะห์โดยใช้หลักการวิเคราะห์สถาบันทางสังคม 
  

3. วิเคราะห์การตอบโต้ตอบต่อท้าทายของประเทศญี่ปุ่นในสมัยเมจิ เฉพาะ
ในแง่ของสถาบันทางการเมือง 
 

ทฤษฏีการตอบโต้การท้าทาย 
  
 Arnold Toynbee (1889-1973) เป็นนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ นาม
อุโฆษ ได้เขียนหนังสือประวัติศาสตร์ 12 ชุด เรื่อง “A Study of History” จากปี 
1934-1960  

 
ทอยน์บีได้พิจารณาถึงอารยธรรมต่างๆ ในประวัติศาสตร์โลก 26 อารย

ธรรมด้วยกัน ซึ่ง 16 อารยธรรมใน 26 น้ีได้เสื่อมสลายไปแล้ว ทอยน์บีได้ศึกษาถึงการ
เริ่มต้น การเป็นไปและการเสื่อมสลายของอารยธรรมเหล่านี้ เป็นลักษณะของวงจร
แบบวัฏสงสารในพุทธศาสนานั่นเองโดยมีหลักการอยู่ว่า อารยธรรมของสังคมมนุษย์
เกิดขึ้นมาได้เนื่องจากความพยามของมนุษย์ที่โต้ตอบกับการท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งจากสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นภาวะทางภูมิศาสตร์จากมนุษย์เผ่าอื่นหรือปัญหา
ภายในสังคมนั้นๆ เอง หากท้าทายนั้นรุนแรงมากก็จะเป็นการกระตุ้นให้มนุษย์
พยายามอย่างหนักหน่วงเพื่อที่จะตอบโต้เอาชัยชนะต่อการท้าทายนั้นๆ ให้ได้ความ
พยายามที่ตอบโต้การท้าทายนี้ก็จะสร้างสรรค์อารยธรรมที่ยืนยงต่อมาได้ แต่ในเวลา
เดียวกันหากมนุษย์ไม่สามารถโต้ตอบเอาชัยชนะต่อสิ่งท้าทายนั้นๆได้ อารยธรรมนั้น 
สังคมนั้นก็จะเสื่อมสลายไป นอกจากนี้หากสังคมใด หมู่ชนใดปราศจากการท้าทาย
เสียแล้ว เช่น ไนยาซาแลนด์ (Nyasaland) ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์อย่างพร้อมมูล 
ผู้คนไม่ต้องดิ้นรนมากนัก สังคมนั้นก็จะยังคงป่าเถื่อน ไม่มีความเจริญและตกเป็น
เหยื่อของสังคมอื่นท่ีเข้มแข็งกว่า เป็นต้น 

 
ทอยน์บีได้เสนอว่า อารยธรรมเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์พยายามโต้ตอบการท้า

ทายที่ส าคัญๆ ซึ่งจะเป็นการท้าทายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมอันเกิดจากมนุษย์ด้วยกันเองก็ได้ โดยทอยน์บีได้แบ่งการท้าทาย
ที่เป็นการกระตุ้นให้มนุษย์โต้ตอบจนเกิดเป็นอารยธรรมขึ้นออกเป็น 5 แบบคือ 

 
1. การกระตุ้นความยากแค้นทางภูมิศาสตร์ (The Stimulus of Hard 

Countries) ความยากแค้นทางภูมิศาสตร์เป็นการท้าทายต่อมนุษย์ในการที่จะตอบโต้
เอาชัยชนะต่อสิ่งแวดล้อมที่ยากแค้น จนกระทั่งได้ก่อตั้งอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ขึ้น 
ทอยน์บีได้ยกตัวอย่างกรณีเช่นนี้หลายกรณี อาทิ อารยธรรมของจีนเกิดขึ้นแถบลุ่มแม่
น้ าเหลือง ท้ังๆ ที่แม่น้ าเหลืองได้รับฉายาว่าเป็นแม่น้ าวิปโยค เกิดภัยธรรมชาติโดยน้ า
ท่วมท้นฝั่งเป็นประจ า มิหน าซ้ าแม่น้ าเหลืองยังใช้เดินเรือไม่ได้ตลอดทั้งปี 

 
ถ้าจะยกตัวอย่างที่ทอยน์บีไม่ได้อ้างไว้ก็ควรพิจารณาลักษณะภูมิศาสตร์ที่

อารยธรรมอิสลามได้ก่อตัวขึ้น และขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง จนในปัจจุบัน
แหล่งก าเนิดก็เริ่มมากจากทะเลทรายอันแห้งแล้งกันดารในตะวันออกกลางนั่นเอง  

 
2. การกระตุ้นจากดินแดนใหม่ (The Stimulus of New Ground) การที่

อารยธรรมจากแหล่งแหล่งหนึ่งขยายไปยังดินแดนแห่งใหม่ ก็เป็นการท้าทายและการ
ตอบโต้การท้าทายนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ก็ยังผลให้อารยธรรมนั้นๆ เจริญเติบโต
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อย่างดีเช่นกัน เช่น อารยธรรมตะวันตกของยุโรปไปเจริญก้าวหน้าในทวีปอเมริกา 
หรืออารยธรรมของจีนแพร่หลายไปยังญี่ปุ่นเป็นต้น 

 
3. การกระตุ้นจากการพ่ายแพ้ (The Stimulus of Blows) มีตัวอย่าง

มากมายที่รัฐหนึ่ง สังคมหนึ่งถูกรุกรานทางการทหารและประสบความพ่ายแพ้ได้
พยายามโต้ตอบจัดระเบียบภายในสังคม เพื่อจะแก้มือเป็นผู้ชนะขึ้นมาอีก ทอยน์บี
ยกตัวอย่างของปรัสซียที่ถูกรุกรานจนพ่ายแพ้ทั้งทางทหารและทางการเมืองใน ค.ศ.
1806-1807 ท าให้ปรัสเซียต้องโต้ตอบการท้าทายยี้จนถีบตัวเองขึ้นเป็นรัฐผู้น าในการ
รวมเยอรมันนีในสมัย บิสมาร์ค 

 
ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันของประวัติศาสตร์ไทยก็เช่นกัน ในการเสียกรุงศรี

อยุธยาแก่พม่าครั้งแรกใน พ.ศ.2112 ชาวไทยได้โต้ตอบการท้าทายที่สูญเสียครั้ง
ยิ่งใหญ่ในสมัยต่อมา ภายใต้การน าของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อันน าชาติไทย
ไปสู่ความรุ่งโรจน์และปลอดภัยจากการรุกรานภายนอกกว่า 100 ปี 

 
4. การกระตุ้นจากการกดดันบีบคั้น (The Stimulus of Pressures) การ

กดดันบีบบังคับนี้ หมายถึง การต่อต้านการรุกรานที่ยาวนานโดยมิได้พลาดพลั้ง
เหมือนการกระตุ้นจากการพ่ายแพ้ เช่น ออสเตรียถูกคุกคามบีบคั้นจากการที่ต้อง
ต่อต้านการรุกรานของพวกออสโตมานเตอร์กเป็นเวลายาวนาน ท าให้ต้องมีการ
โต้ตอบการท้าทายนี้ด้วยการปรับปรุงตัวเองภายในเช่นกัน การตอบโต้นี้ท าให้เกิดการ
วิวัฒนาการการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของยุโรป จากระบอบศักดินาสวามิภักดิ์
เป็น ราชาธิปไตย และประชาธิปไตยตามล าดับ จนสามารถขยายอารยธรรมของยุโรป
เข้าไปในจักรวรรดิออตโตมานอีกด้วย 

 
5. การกระตุ้นอันเกิดจากการถูกกีดกันลงโทษ (The Stimulus of 

Penalizations) ชนชาติบางชนชาติได้ถูกกีดกัน กลั่นแกล้ง ลงโทษเป็นประจ า อาทิ 
ชนชาติยิวถูกกีดกันไม่ให้ประกอบอาชีพต่างๆ จนต้องหันมาเป็นผู้ให้กู้ยืมเงินเพราะ
ทางศาสนาคริสต์ถือว่าบาปในการให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย พวกยิ วจึงต้องหันมา
ประกอบอาชีพน้ี จะเห็นได้ว่า พวกชนชาติยิวนั้น ประสบความส าเร็จในด้านต่างๆ ไม่
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ว่าจะเป็นธุรกิจ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ในระดับโลกมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ
จ านวนร้อยละกับชนชาติอื่นๆ  

 
ทฤษฏีการท้าทายกับการโต้ตอบ (Challenge and Response) ของทอยน์

บี จะสามารถอธิบายได้เข้าใจง่ายๆ โดยหลักการด้วยการอุปมาอุปมัย กล่าวคือ ไฟ
สามารถเผาไหม้ให้กลายเป็นเถ้าถ่านได้ แต่ก็ไฟอีกนั่นแหละที่ช่วยเผาให้เหล็กกล้า
แกร่งข้ึน 
 

วิธีการวิเคราะห์โดยใช้หลักการวิเคราะห์สถาบันทางสังคม 
 
ความหมายของสถาบัน (Institutions) มีอยู่มากแต่ที่เหมาะสมที่สุดก็เห็น

จะเป็นของ ฮอร์ตัน และฮั้น (Raul B.Horton and Chester L.Hunt) ได้ให้
ความหมายว่า สถาบันคือท่ีรวมของความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationships) 
ซึ่งแสดงให้เห็นในรูปของค่านิยม และการปฏิบัติ เพื่อสนองความต้องการพื้นฐาน
ต่างๆ ของสังคม  

 
ส่วนสถาบนัทางสังคมคือ ที่รวมระบบต่างๆของความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่ง

รวบรวมค่านิยมต่างๆ (Common Values) และระเบียบการปฏิบัตันสนองความ
ต้องการพื้นฐาน (Basic needs) ของสังคม 

 
สถาบันทางสังคม เป็นส่วนประกอบส าคัญของโครงสร้างสังคม (Social 

Structure) ซึ่งเปรียบเสมือนเสาของบ้าน หากไม่มีบ้านก็พังได้ ดังนั้นคนทุกคนใน
สังคมก็จะมีสถานภาพ (Status) และบทบาท (Role) ในทุกสถาบันทางสังคมที่แบ่ง
ออกเป็น 7 สถาบันดังนี ้

 
1. สถาบันครอบครัว 
 
2. สถาบันการเมือง 
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3. สถาบันเศรษฐกิจ 
 
4. สถาบันศาสนา 
 
5. สถาบันการศึกษา 
 
6. สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
7. สถาบันนันทนาการ 
 
สถาบันทางสังคมแต่ละอย่างนั้นต้องมีประโยชน์ต่อสังคม ตัวอย่าง สถาบัน

ครอบครัวก็มีระบบความสัมพันธ์กันในครอบครัวอันมีพ่อ แม่ พ่ี น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ 
ย่า ตา ยาย ฯลฯ ซึ่งจะมีค่านิยมและกระบวนการด าเนินการที่เหมือนกัน เช่น
ครอบครัวนักธุรกิจกับครอบครัวชาวนาก็จะมีค่านิยมและกระบวนการด าเนินการไป
คนละแบบ หรือสถาบันศาสนาก็มีระบบความสัมพันธ์ในสถาบันศาสนาที่ต่างไปจาก
สถาบันครอบครัวโดยสถาบันศาสนามีวัด สมภาร พระ เณร อุบาสกอุบาสิกา ฯลฯ ซึ่ง
มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสถาบันก็เป็นเอกเทศไปตลอดจนค่านิยมและ
กระบวนการก็แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ 

 
เรื่องของสถาบันทางสังคมทั้ง 7 นี้ก็เป็นสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้ แต่ละสังคม

แตกต่างกันเพราะความสัมพันธ์กันภายในแต่ละสถาบันนั้นย่อมมีความเกี่ยวพันกัน
ทั้งสิ้น บรรดาคนในสังคมก็ต้องมีส่วนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทุกสถาบัน แทบจะ
ตลอดเวลาท าให้กระบวนการทางพฤติกรรมได้แสดงออกมาในรูปของลักษณะประจ า
ชาติขึ้น ดังรูป 
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สถาบันครอบครัว 

 

สถาบันการเมือง 
 

สถาบันเศรษฐกิจ 
 

สถาบันศาสนา 

 
สถาบันการศึกษา 

 

สถาบันวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 
สถาบันนันทนาการ 

 
 

ลกัษณะนิสัยประจ ำชำติ 
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ดังนีแ้ต่ละประเทศ สังคมแต่ละสังคมจะไม่มีทางเหมือนกัน แต่ละสังคมจะมี
เอกลักษณ์ความเหมาะสมเป็นของตนเอง 

 
สถาบันครอบครัว สถาบันครอบครัวจัดเป็นหน่วยที่เล็กท่ีสุดของสังคม และ

จัดว่าเป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดสถาบันหนึ่งเพราะการเรียนรู้เบื้องต้นของเด็กจะได้มา
จากครอบครัว กระบวนการเลี้ยงดูเด็กของแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันในด้าน
กฏเกณฑ์ ระเบียบวินัย และอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การอบรม เลี้ยงดูเด็กของไทยเราจะ
เน้นถึงระบบอาวุโสกัน ตั้งแต่เริ่มแรก โดยสอนให้เด็กไหว้ผู้อาวุโสกว่าซึ่งจะต้องติดตัว
มาเป็นลักษณะนิสัยประจ าชาติ อันมีส่วนสะท้อนถึงสถาบันการเมืองและสถาบันอื่นๆ 
โดยตรงเลยทีเดียว ถ้าเทียบกับฝรั่งจะจับมือกันเป็นการทักทายอันเป็นการแสดงออก
ถึงความเท่าเทียมกันมากกว่าจะต้องคอยดูว่าผู้อาวุโสน้อยกว่าต้องไหว้ก่อนอย่างของ
ไทยเรา นอกจากนี้ระบบเครือญาติของไทยเราก็ฝังรากลึกมากเพราะอยู่กันอย่าง
ใกล้ชิดสนิทสนม แตกต่างจากฝรั่งโดยเฉพาะชาวอเมริกาที่แยกครอบครัวอยู่ห่างๆ กัน
ในครอบครัวหนึ่งๆ มักจะมี พ่อ แม่ และลูกเท่านั้นดังนั้น การช่วยเหลือ เครือญาติ ใน
ความสัมพันธ์ของสถาบันอื่นๆ เช่น สถาบันทางการเมืองเศรษฐกิจ การศึกษาของฝรั่ง
จึงมีน้อยกว่าของไทย  

 
เท่าที่เขียนมานี้มิได้หมายความว่าฝรั่งดีกว่าไทย หรือไทยดีกว่าฝรั่ง แต่เป็น

การช้ีให้ความแตกต่างและรากเง่าของลักษณะนิสัยประจ าชาติเท่านั้น เพราะใน
ปัจจุบันมีพวกคลั่งและนิยมยกย่องฝรั่งมากจนเกินไป เข้าท านองว่า “รู้เขา ไม่รู้เรา” 
หรือ “เกาไม่ถูกท่ีคัน”  

 
ค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของครอบครัวของแต่ละสังคมก็

ต่างกัน อาทิการแต่งงานของไทยรันั้นฝ่ายชายไปสู่ของฝ่ายหญิงต้องมีสินสอดทอง
หมั้นไปให้ครอบครัวฝ่ายหญิง แต่ในประเทศอินเดียกลับกันเป็นตรงข้าม คือฝ่ายหญิง
ต้องไปของฝ่ายชายและครอบครัวฝ่ายหญิงต้องมอบสินสอดทองหมั้นให้กับครอบครัว
ฝ่ายชาย พิธีการแต่งงานที่เป็นแบบ “ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า” คือจัดพิธีใหญ่โต
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ถึงขนาดมีลูกแล้ว 3 -4 คนยังใช้หนี้ค่าแต่งงานไม่หมด นี่ก็
กระทบกระเทือนสถาบันเศรษฐกิจโดยตรงเลยทีเดียว 
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สถาบันการเมือง สถาบันการเมืองหรือการปกครองนี้แต่ละประเทศก็
แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม ระบบการเมืองของบรรดาประเทศประชาธิปไตย 
เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ ก็แตกต่าง
กันไป อาทิ สหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดีเป็นประมุข อังกฤษมีพระมหากษัตริย์ 
(ราชินี ) เป็นประมุข ส่วนประเทศที่มีการปกครองแบบสังคมนิยมเผด็จการ
คอมมิวนิสต์ เช่น สหภาพโซเวียต สาธารณรัฐประชาชนจีนและยูโกสลาเวีย ก็มีระบบ
การปกครองผิดแผกแตกต่างกันออกไป ซึ่งสถาบันการปกครองนั้นย่อมได้รับอิทธิพล
มาจากสถาบันอื่นๆ คือ สถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
เศรษฐกิจ มากทีเดียว ตัวอย่างเช่น การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชของไทย
เราในอดีตก็ได้รับมาจากศาสนาพราหมณ์ ส่วนลัทธิประชาธิปไตยที่นิยมชมช่ืนในทุก
วันนี้ก็ผ่านมาทางการศึกษา และลักษณะเศรษฐกิจ ของแต่ละสังคมก็มีส่วนปรับรูป
ของระบบ การเมืองของประเทศนั้นๆได้ไม่น้อยทีเดียว เช่น ประชาชนอดหยากมาก
ขึ้นจากการถูกรีดเก็บภาษีก็อจจะลุกฮือขึ้นปฏิวัติล้มล้างระบบการปกครองแบบเก่ามา
เป็นอีกแบบหน่ึงเหมือนอย่างการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่เศส ค.ศ.1789 กับการปฏิวัติใหญ่
ของรัสเซียใน ค.ศ.1917 

 
อย่างไรก็ดีสถาบันการเมืองถือว่า เป็นแหล่งของผู้ตัดสินใจในการด าเนิน

นโยบายของประเทศซึ่งอาจเปรียบในแง่ของชีววิทยาก็ได้ว่าสถาบันการเมืองเป็น
สมอง แต่สมองจะอยู่โดดเดี่ยวจากส่วนอื่นของร่างการย่อมไม่ได้แน่ ฉันใดฉันนั้น 

 
สถาบันเศรษฐกิจ ตามทฤษฏีของ Karl Marx กล่าว่าเศรษฐกิจเป็นพื้นฐาน

ของทุกสังคม (Economic Determinism) โดย Marx อ้างว่าตลอดประวัติศาสตร์
ของมนุษย์ชาตินั้น จุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์คือการท ามา หากิน เพื่อด ารง
ชีพอยู่ ดังนั้นเรื่องการเมืองศาสนา หรือสิ่งอื่นๆที่เกิดมีขึ้นมาก็เนื่องจากเศรษฐกิจ
ทั้งนั้น 

 
แต่เนื่องจากทรัพยากรในสังคมมีอยู่อย่างจ ากัด และหมดสิ้นไปอยู่ทุกๆวัน 

มนุษย์จึงได้พยายามคิดหาหนทางหรือวิธีการใหม่ๆ ในอันที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์มากที่สุด สถาบันทางเศรษฐกิจจึงเกิดขึ้นมาเพื่อท าหน้าที่จัดสรร
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ทรัพยากรต่างๆ ในสังคมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมให้มากที่สุด สถาบันทาง
เศรษฐกิจจึงเป็นประโยชน์ส าหรบัมนุษย์ในอันท่ีจะน าเอามาทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมทุกสังคมในโลกอย่างท่ัวถึง 

 
สถาบันศาสนา นับตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีศาสนา มนุษย์ก็ได้เริ่มก าหนดหนทาง

หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนาขึ้นและยึดถือปฏิบัติกันสืบมาทั้งได้มีวิวัฒนาการเกี่ยวกับ
ศาสนามาตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เป็นอยู่ และในสถาบันศาสนา
ได้มีก าหนดวิธีการปฏิบัติของมนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา เช่นมีตัวแทนของศาสนา มี
ค าสั่งสอนของศาสนา มีพิธีกรรม และมีผู้ปฏิบัติตามศาสนา สิ่งเหล่านี้รวมประกอบ
กันขึ้นเป็นสถาบันทางสถาบันทางศาสนา สถาบันทางศาสนามีหน้าที่ต่อสังคมในแง่
ของการเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม เป็นเครื่องอธิบายปรากฏการณ์
บางอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถหาเหตุผลหรือพิสูจน์ได้ในทางอื่นๆ เป็นเครื่องมือในการ
รวมกันของมนุษย์ ตลอดจนเป็นกฏเกณฑ์ต่างๆ ให้มนุษย์ได้ยึดถือไว้ นอกจากนี้
สถาบันทางศาสนายังเป็นเครื่องปลอบใจมนุษย์ในสังคมให้พ้นจากความกลัวในสิ่งที่ไม่
สามารถอธิบายได้ ก็จะใช้สถาบันทางศาสนาเป็นเครื่องอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นั้นๆ อิทธิพลของศาสนาท่ีมีผลต่อสังคมที่เห็นได้อย่างแจ่มชัดที่สุดในขณะนี้ก็คือการที่
สถาบันทางศาสนาได้เข้ามามีส่วนส าคัญในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ก็คือในกรณี
ของประเทศอหีร่านศาสนาอิสลามเข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ
ประเทศอิหร่านอย่างชัดเจน 

 
สถาบันการศึกษา นับเป็นหน่วนหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่ในการให้ความรู้แก่

มนุษย์ในสังคม ช่วยขจัดความไม่รู้ของมนุษย์ สร้างให้มนุษย์มีความฉลาดในการด ารง
อยู่ของชีวิตรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการอธิบายความอยากรู้อยากเห็น อันเป็นลักษณะ
ธรรมชาติประจ าตัวของมนุษย์ นอกจากนี้สถาบันทางการศึกษายังเป็นเครื่องมือ ใน
การพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมตลอดจนเป็นเครื่องมือในการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส าคัญของมนุษย์ ในสังคมที่มีสถาบันทางการศึกษาเข้มแข็ง
และกระจายอยู่ทุกหนทุกแห่งในสังคม ก็ย่อมจะได้เปรียบสังคมที่ขาดสถาบันทาง
การศึกษาหรือสถาบันทางการศึกษาน้อย ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งมีสถาบันทางการศึกษาอยู่ทุกหนทุกแห่ง จนชาวอเมริกันไดด้รับการศึกษาอย่าง
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ทั่วถึง สังคมอเมริกันก็สามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วกว่าสังคมของพวกอาฟริกันใน
ทวีปอาฟริกาซึ่งมีสถาบันทางการศึกษาอยู่น้อย สังคมของพวกอาฟริกาจึงอยู่ล้าหลัง
กว่า 

 
สถาบันทางการศึกษาประกอบไปด้วยหน่อยย่อยๆของสถาบัน มีวิธีการ

เรียนการสอนมีหนังสือต าหรับต าราต่างๆ มีผู้ให้ความรู้และมีผู้ได้รับความรู้ มีวิธีการ
ในการปฏิบัติทางการศึกษามีโรงเรียน มหาวิทยาลัย มีครู อาจารย์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้
จะประกอบกันเป็นสถาบันทางการศึกษา 

 
สถาบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นสถาบันหน่วยหนึ่งที่ส าคัญ

ของสังคม เป็นสถาบันที่ช่วยสอนให้มนุษย์รู้จักคิดค้นสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ขึ้นในสังคม 
เป็นสถาบันที่ช่วยสอนให้มนุษย์รู้จักน าสิ่งแปลกๆใหม่ๆที่คิดค้นขึ้นมาใช้ปฏิบัติ เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมนุษย์ สถาบันนี้ยังเป็นสถาบันที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ในสังคมใดที่มีสถาบันที่ก้าวหน้าก็จะสามารถพัฒนา
สังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญมากกว่าสังคมที่มีสถาบันนี้ท่ีล้าหลัง การพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีความ
เจริญก้าวหน้าขึ้นซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ผลดีแก่มนุษย์ในสังคม ในการ
เปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่จากการด ารงชีพอย่างล้าหลังไปเป็นการด ารงชีพที่ก้าวหน้า 
มีความสะดวกสบายขึ้น 

 
สถาบันทางนันทนาการ เนื่องจากมนุษย์มีความกลัวเป็นพื้นฐานมนุษย์

มักจะเกิดความคับข้องใจในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม มีความตึงเครียดทางอารมณ์
และจิตใจเกิดขึ้นเสมอๆในตัวมนุษย์ทุกคน เมื่อมนุษย์มีลักษณะเป็นเช่นนี้มนุษย์จึง
พยายามสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาเพื่อขจัดหรือทดแทนลักษณะดังกล่าว สถาบันทาง
นันทนาการจึงเกิดขึ้น เพื่อท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการผ่อน
คลายความตึงเครียดทางอารมณ์และจิตใจตลอดจนเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย
และจิตใจของมนุษย์ รวมทั้งเป็นการรวมมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข นอกจากนี้
สถาบันนันทนาการยังเป็เอกลักษณ์ของแต่ละสังคมเช่นในสังคมไทย สถาบัน
นันทนาการในด้านกีฬามวยไทยก็เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติไทย 
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สถาบันนันทนาการมักจะมีลักษณะเป็นสากล สามารถใช้ได้ทั่วไปในสังคม
ต่างๆ องค์ประกอบท่ีส าคัญของสถาบันนันทนาการไดแ้ก่ เครื่องมือในการนันทนาการ 
วิธีการจัดนันทนาการผู้ เข้าร่วมนันทนาการ ระเบียบและกฏหเกณฑ์เกี่ยวกับ
นันทนาการเป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน 
หรือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศต่อประเทศได้ เช่นการแข่งกีฬา
เอเซี่ยนเกมส์หรือการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค 
 

การวิเคราะห์การโต้ตอบต่อการท้าทายของประเทศญี่ปุ่นในสมัยเมจิ
เฉพาะในแง่ของสถาบันการเมือง 

 
ในตอนกลางศตวรรษท่ี19 มหาอ านาจทางทะเลของยุโรปได้เข้ายึดอนุทวีป

อินเดีย ได้ดินแดนส่วนใหญ่ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และยังได้เข้าไปในจีน ท าให้จีน
มีสภาพกึ่งเมืองขึ้นตามระบบสนธิสัญญาไม่เสมอภาคที่ยุโรปท ากับจีน ส่วนรัสเซียได้
ขยายดินแดนเข้าไปในไซบีเรยีทั้งหมดและเริ่มลงมาบรเิวณเกาะทางเหนือของประเทศ
ญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีเรืออเมริกันแล่นผ่านเกาะญี่ปุ่นนั้นสหรัฐอเมริกาและชาติ
ตะวันตกอื่นๆ ได้ใช้ระบบสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคแบบที่เคยใช้กับจีนโดยที่ชาติ
เหล่านี้มีสิทธิภาพ นอกอาณาเขตที่จะพิพากษาคดี โดยผู้พิพากษาและกฎหมายของ
ตนได้ นอกจากนี้ยังคงควบคุมญี่ปุ่นในการเก็บภาษีขาเข้าท าให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่น
ต้องแข่งขันกับสินค้าตะวันตกท่ีผลิตด้วยเครื่องจักร 

 
การค้าขายกับญี่ปุ่นเจริญช้ากว่าที่ชาติตะวันตกคาดหวังไว้เพราะคนญี่ปุ่นไม่

ค่อยสนใจสินค้าแปลกๆจากต่างประเทศ แต่ผ้าไหมซึ่งเป็นสินค้าที่นิยมในยุโรปนั้นท า
ให้ไหมญี่ปุ่นเป็นที่ต้องการมากขึ้น ญี่ปุ่นจึงไม่เสียดุลย์การค้า อย่างไรก็ตามการเปิด
ประเทศโดยทันทีมีผลท าให้ตลาดภายในประเทศและระบบการเงินปั่นป่วนและยัง
เกิดผลกระทบทางการเมือง เพราะในทางทฤษฏีโชกุนปกครองประเทศโดยอ านาจ
เผด็จการทางทหาร แต่เมื่อเปิดประเทศแล้ว โชกุนไม่สามารถพอทั้จะป้องกันประเทศ
อีกต่อไป สถาบันโชกุนจึงถูกโจมตีจากพวกที่ไม่พอใจ การเปิดประเทศในครั้งนั้หรื
อจากพวกท่ีไม่ต้องการอยู่ใต้อ านาจโชกุนอีกต่อไป 
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นอกจากนี้การเปิดประเทศยังก่อความไม่พอใจอย่างมากในหมู่ประชาชน
ทั่วไป ประชาชนเริ่มมีความรู้สึกว่าการที่ญี่ปุ่นต่อสู้กับต่างชาตินั้นจ าเป็นต้องร่วมมือ
กันทุกฝ่าย โดยมีจักรพรรดิ์เป็นศูนย์กลางแห่งความสามัคคี ระบบโตะกุงะวะจึง
กระทบกระเทือนอย่างมากตั้งแต่เหตุการณ์ ค.ศ.1893 โครงสร้างอันเก่าแก่ของระบบ
นี้เริ่มเสื่อมลง ในท่ีสุดได้มีการรวมตัวกันระหว่างดินแดนช้ันนอกและแคว้นบางแคว้น 
ท าการยึดอ านาจราชส านักในนามของจักรพรรดิแ์ละประกาศน าประเทศกลบัมาอยู่ใต้
การปกครองของจักพรรดิ์อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 3 มกราคม ค.ศ.1868 ปัญหาที่ส าคัญก็
คือจะต้องเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบบฟิวดัลมาเป็นระบบการปกครองที่โยง
อ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางและจะต้องท าให้ญี่ปุ่นมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่ง
จะท าให้ญี่ปุ่นปลอดภัยจากการคุกคามของชาติตะวันตกซึ่งมีอ านาจมากกว่าญี่ปุ่นจึง
ต้องตั้งต้นจากระบบโชกุนเดิมเสื่อมโทรมและมีแค้วนต่างๆที่เป็นอิสระต่อกันมานาน 
เศรษฐกิจอยู่ขั้นเริ่มต้นอุตสาหกรรม 

 
รัฐบาลใหม่นี้มีอิทธิพลเหนือจักรพรรดิซึ่งมีพระชนมายุเพียง 15 ชันษาและ

ใช้อ านาจนั้นอย่างเต็มที่จักรพรรดิทรงย้ายไปประทับที่ปราสาทโชกุนที่เอโตะในค.ศ.
1869 และได้เปลี่ยนช่ือเอโดะเป็นโตเกียวหรือ “เมืองหลวงตะวันออก” เนื่องจากมี
การกระท าทุกอย่างในนามของพระองค์ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้จึงเรียกกันว่าการ
ฟื้นฟูเมจิ ซึ่งเรียกกันตามช่ือ “ช่วงปี” เมจิที่เริ่มมนปีค.ศ.1868 และยังใช้เป็นพระ
นามของพระองค์หลังสวรรคตแล้วใน ค.ศ.1912 

 
การเข้าปกครองดินแดนต่างๆของไดเหมียวตามแบบฟิวดัลแต่เดินมาเป็น

ระบบการโยงอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางซุ่งก็ท าได้ไม่ยาก เพราะไดเหมียวในดินแดน
เหล่านี้เป็นเพียงสัญญลักษณ์ของอ านาจอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ยากกว่าคือการยกเลิกชนช้ัน
ทางสังคมในระบบเก่า รวมทั้งอภิสิทธิ์ของชนช้ันซามูไรหลังจากดินแดนต่างๆเปลี่ยน
สภาพเป็นมณฑลแล้ว ซามูไรก็ไม่ได้เป็นชนช้ันปกครองที่สืบตระกูลต่อไป ในปีค.ศ.
1873 ได้ใช้การเกณฑ์ทหารแบบสากลแทนชนช้ันทหารเดิม 

 
ในขณะเดียวกันก็มีการปรับปรุงการปกครอง ให้ทันสมัยซึ่งส่วนใหญ่

เลียนแบบตะวันตกในศตวรรษที่ 19 กระทรวงที่ส าคัญๆที่ตั้งข้ึนตามแบบการปกครอง
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ของตะวันตก ได้แก่กระทรวงการคลัง กระทรวงทหารบกและทหารเรือซึ่งเทียบได้กับ
คณะเสนาธิการทหารของเยอรมัน และยังมีกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเริ่มมีการศึกษา
ภาคบังคับ ส่วนระบบการศาลและกฎหมายสมัยได้แบบอย่างมาจากฝรั่งเศสและ
เยอรมันในขณะนั้น นอกจากนี้ยังมีการเก็บภาษีเป็นเงินใน ค.ศ.1873 แทนระบบภาษี
เดิมซึ่งเก็บเป็นพืชผลในอัตราส่วนร้อย ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงทางด้านรายได้และ
กรรมสิทธ์ิในที่ดิน  

 
ในขณะเดียวกันก็มีการปรับปรุงเศรษฐกิจให้ทันสมัย คือมีระบบธนาคาร

และการเงินใช้หน่วยเป็นเยน ซึ่งมีค่าประมาณครึ่งดอลล่าร์อเมริกัน ปรับปรุงท่าเรือ 
วางสายโทรเลขเช่ือมส่วนต่างๆของประเทศและสร้างทางรถไฟที่ส าคัญได้แก่ สายที่
เชื่อมระหว่างโตเกียวกับเมืองท่าโยโกฮามากับโตเกียวนอกจากนี้ก็มีการปรับปรุงการ
ผลิตไหมโดยใช้ดครื่องจักรปั่นใยไหม มีการวางโครงการขยายเกษตรกรรมและ
โครงการเพิ่มประชากรบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งเลียนแบบจากอเมริกา มียุ้งเก็บอาหาร
สัตว์และฝูงวัวเป็นจ านวนมาก 

 
การริเริ่มสิ่งต่างๆ เหล่านี้รัฐบาลต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีจากตะวันตก 

จึงได้ส่งนักศึกษาไปหาความรู้ความช านาญใหม่ๆในต่างประเทศ พร้อมทั้งจ้าง
ผู้เช่ียวชาญจากยุโรปด้วยราคาที่สูงมาก ญี่ปุ่นได้เลือกใช้แบบแผนเฉพาะอย่างที่
เหมาะสมในแต่ละด้านและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรับความช่วยเหลือนั้นด้วย
ตนเอง ญี่ปุ่นจึงพอใจและได้ประโยชน์จากความช่วยเหลือนั้นมากกว่าหลายประเทศ
ในปัจจุบันที่รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ส าหรับความช่วยเหลือบางด้านที่
ญี่ปุ่นได้รับก็เป็นการให้เปล่า อาทิเช่น การสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
ติดต่อกับตะวันตก โดยบาทหลวงโปรเตสแตนท์จาสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ 

 
การฟื้นฟูสมัยเมจินี้ก็ถือความหมายตอบโต้การท้าทาย จากภายนอกในข้อ 

3 คือการกระตุ้นจากการพ่ายแพ้ (The Stimulus of Blows) ตามทฤษฏีของ
Toynbee ซึ่งญี่ปุ่นก็ประสบความส าเรจ็อย่างงดงาม 
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เมื่อพิจารณาสถาบันการเมืองของญี่ปุ่นพอจะเห็นได้ว่า ชาวญี่ปุ่นมิได้
แนวความคิดและการปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นแบบประชาธิปไตย แม้จะมีการพูดถึง
ประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้านบ้างก็ตาม แต่ความเป็นจริงแล้วแทบจะกล่าวได้ว่าไม่มี
ความเป็นประชาธิปไตย แม้ว่าในระดับหมู่บ้านโดยทั่วไปดูคล้ายกับว่าจะมีความเสมอ
ภาคกัน ในหมู่ชาวบ้านเมื่อพบปะติดต่อกันและท างานร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่น 
ลักษณะเด่นของบรรดาหมู่บ้านดั้งเดิมของญี่ปุ่นก็คือการตัดสินใจร่วมกัน แต่สมาชิก
ของครอบครัวในหมูบ่้านเหล่านี้จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับสถานภาพ
และอ านาจหน้าที่ซึ่งไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ลักษณะประชาคมของหมู่บ้านก็ยังห่างไกล
กับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมากนัก เพราะการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น ขึ้นอยู่กับสิทธิของปัจเจกบุคคลและสถาบันผู้แทนราษฎรของ
ประชาชนกลุ่มใหญ่หลายกลุ่ม ไม่ใช่ในลักษณะของการเห็นหน้ากันทุกวันเช่นวิถีชีวิต
ในหมู่บ้าน 

 
ส าหรับอารยธรรมตะวันตกนั้น แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิของปัจเจกบุคคล

และการมีระบบผู้แทนประชาชนนั้น ส่วนหนึ่งพัฒนามาจากระบอบการปกครองแบบ
ฟิวดัลที่เน้นลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสิทธิและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของพวกขุนนางและประชาชน แต่ในญี่ปุ่นนั้นระบอบการ
ปกครองแบบฟิวดัลใช้หลักศีลธรรมเป็นพื้น ถึงแม้ว่าในช่วงที่สูงสุดของการปกครอง
ระบอบการปกครองระบอบฟิวดัลของญี่ปุ่นคือคริสต์ศตวรรษท่ี 15และ16 จะได้มีการ
ร่วมมือและต่อรองกันบ้างในความสังพันธ์ตามระบอบฟิวดัล และในยุคปลายสมัยโตะ
กุงะวะจะได้มีการจัดระบบที่ซับซ้อนและมั่นคงระหว่างเหล่าขุนนางและผู้ที่อยู่ใต้
บังคับบัญชากันแล้วก็ตาม แต่ตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ได้แสดงให้เห็น
ว่าระบอบการปกครองแบบฟิวดัลในอุดมคตินั้นก็คือการผูกมัดให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ความเชื่อฟัง และจงรักภักดีต่อผู้บังคับบัญชาอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง โดยที่ผู้บังคับบัญชา
จะมีอ านาจหน้าที่อย่างไม่มีขอบเขต ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นจะไม่มีแนวความคิดเรื่องสิทธิ
ตามธรรมชาติ  หรือแนวความคิดตามแบบของแมคนา คาร์ตาและไม่ เคยมี
ประสบการณ์การปกครองแบบมีผู้แทนของปวงชนเลย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสิ่งเหล่านี้
แล้ว ก็ไม่เป็นการยากที่จะจินตนาการว่าระบอบการเมืองของญี่ปุ่นนั้น แทบจะไม่เอื้อ
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ต่อแนวความคิดและสถาบันทางประชาธิปไตยในช่วงก่อนหน้าที่ญี่ปุ่นจะเปิดประเทศ
ติดต่อกับทางตะวันตก 

 
โดยความจริงแล้ว ชาวญี่ปุ่นในสมัยกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 มิได้มีความ

ต้องการที่จะก่อตั้งระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยเลย ซึ่งต่างกับ “ประเทศที่
ก าลังพัฒนา” ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ชาวญี่ปุ่นในขณะนั้น มิได้เห็นว่าระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยจะดีวิเศษแตอ่ย่างใด และมองไม่เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ก่อตั้งระบบการเมืองดังกล่าว เพราะวัตถุประสงค์หลักของชาวญี่ปุ่นขณะนั้น คือการ
พัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วโดยใช้การบริหารงานจากส่วนกลาง เพื่อท าให้ประเทศ
ญี่ปุ่นเข้มแข็งพอที่จะป้องกันตนเองจากการคุกคามทางการทหารและเศรษฐกิจของ
ประเทศตะวันตก เมื่อชาวญี่ปุ่นได้ทดลองวิธีการพัฒนาประเทศนานาชนิดแล้ว จึง
ตระหนักว่าระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยของตะวันตก ก็มีส่วนช่วยในการ
พัฒนาประเทศไม่น้อย ดังนั้น การน าเอาระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยเข้ามา
ทดลองใช้ จึงเป็นเพียงการน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งเท่านั้น ไม่ใช่ว่า
ต้องการจะมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  

 
ถึงแม้ชาวญี่ปุ่นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 จะขาดประสบการณ์หรือการศึกษา

เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยก็ตาม แต่จากมรดกทางการเมืองของญี่ปุ่นเอง 
องค์ประกอบที่ส าคัญในการสร้างประเทศให้เข้มแข็ง โดยการรวบอ านาจเข้าสู่
ส่วนกลางและคุณสมบัติบางประการจากมรดกทางการเมืองนี่เอง มีส่วนช่วยสร้าง
เสริมระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย องค์ประกอบที่เป็นหลักการหนึ่งคือ 
ความรู้สึกที่จริงจังต่อจรรยาบรรณ ต่อการบริหารของรัฐซึ่งได้รับอิทธิมาจากลัทธิ
ขงจื้อ ซึ่งมีควาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการปฏิบัติงานของข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์
แลมีประสิทธิภาพสูง จริงอยู่ในคนหมู่มากก็ย่อมมีความบกพร่อง คือความโหดเหี้ยม 
ไร้ประสิทธิภาพ และข้าราชการที่คดโกง การให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชานั้นมีอยู่
ทั่วไป ซึ่งถ้ายึดมาตรฐานในปัจจุบันแล้วก็คือการให้สินบนนั่นเอง แต่ส าหรับญี่ปุ่นใน
สมัยนั้นถือว่าการให้ของขวัญแก่เจ้านายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบการท างาน ซึ่งมี
ประเพณีก าหนดมูลค่าไว้เช่นกัน ภายในระบบราชการนี้ ข้าราชการแทบทั้งหมดจะมี
ความภักดีต่อผู้บังคับบัญชาอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง ถ้าจะใช้มาตรฐานในสมัยโบราณแล้ว 
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ข้าราชการญี่ปุ่นก็มีความซื่ อสัตย์สู ง พิถีพิถันในการปฏิบัติ งานมาก และมี
ประสิทธิภาพสูง ดังตัวอย่างของการรักษาความสงบ และการเก็บภาษีการเกษตรของ
ดินแดนที่ข้ึนอยู่กับโชกุน โดยตรงของพวกข้าราชการจ านวนน้อยที่มีต าแหน่งต่ าๆ ซึ่ง
เป็นไปด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยมากเมื่อเทียบกับที่อื่นๆ 
ในโลก ในสมัยคริสศตวรรษที่ 18 

 
การบริหารที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นมาตรฐานนั้น ได้ด าเนินมาถึงปัจจุบัน ซึ่ง

เป็นผลมาจากการส่งมอบอ านาจ การปกครองที่ราบรื่นในสมัยฟื้นฟูเมจิ ถึงแม้ว่าจะมี
ความยุ่งเหยิงวงงานในการเปลี่ยนแปลงครั้งมโหฬารนี้ แต่การรักษาความสงบและการ
เก็บภาษี การเกษตรก็ด าเนินต่อมาด้วยดี และในต้นทศตวรรษ 1870 ก็ได้มีการส่ง
มอบอ านาจ การปกครองดินแดนกว่า 260 แคว้นของขุนนางให้แก่รัฐบาลกลางที่ตั้ง
ขึ้นใหม ่

 
รัฐบาลกลางท่ีตั้งข้ึนใหม่ได้ท าการปรบัปรุงแก้ไข ระบบราชการ จากระบบที่

บริหารโดยพวกซามูไร มาเป็นระบบบริหารงานส่วนภูมิภาค และระบบบริหารงาน
ส่วนกลาง อย่างง่ายดายจนน่าประหลาดใจ มีการปรับปรุงระบบการต ารวจและจัดฝึก
นายทหารให้แก่กองทัพบกและกองทัพเรือให้ทันสมัยขึ้น การจัดระบบการปกครองก็
ท าในรูปของการแบ่งเป็นกระทรวงนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ล าบากนัก เพราะการ
จัดแบ่งความรับผิดของงานแต่ละชนิดนั้น ญี่ปุ่นก็ได้ลอกเลียนแบบมาจากจีน ตั้งแต่
สมัยโบราณและในสมัยโตะกุงงะวะก็ได้มีการแบ่งงานรับผิดชอบกันเช่นนี้อยู่แล้ว 
ยิ่งกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกข้าราชการในตอนปลายคริสศตวรรษที่ 19 
ก็เป็นไปอย่างง่ายดาย คือเปลี่ยนจากการคัดเลือกโดยพิจารณาตามสายโลหิต ใน
สมัยโตะกุงงะวะ หรือพิจารณาตามความคุ้นเคยในสมัยเมจิตอนต้น มาเป็นแบบ
พิจารณาจากการศึกษาในระบบใหม่และสอบคัดเลือก เพราะการคัดเลือกข้าราชการ
ในระบบใหม่นี้ ก็คล้องจองกับวิธีการสอบคัดเลือกจอหงวนตามแบบของจีน และใน
สมัยโตะกุงะวะตอนปลาย ก็มักจะเน้นความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้ารับราชการ 
และความต่อเนื่องของความรู้สึกในด้านความภักดีต่อราชการ ประสิทธิภาพ และ
ความซื่อสัตย์ ก็ยังคงสืบทอดมาจากอดีตจวบจนทุกวันนี้ ซึ่งเป็นผลให้มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานราชการของญี่ปุ่นยังคงสูงอยู่ดังเดิม 
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มรดกทางการเมืองที่ส าคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่งคือ ประเพณีของผู้น าที่รับผิด

ตัดสินร่วมกันเป็นกลุ่ม แทนที่จะเป็นผู้น าแบบเผด็จการเพียงคนเดียว ซึ่งลักษณะ
เช่นนี้ความจริงก็แตกต่างไปจากลักษณะผู้น าแต่ผู้เดียว ของระบบการปกครองแบบ
ฟิวดัล แต่ระบบผู้น าท่ีรับผิดชอบร่วมกันเป็นกลุ่มนี้ มีรากฐานมาตลอดประวัติศาสตร์
ญี่ปุ่นที่ยาวนาน ตั้งแต่สมัยคะมะกุระ ในคริสศตวรรษที่ 13 ก็มีแนวโน้มในการแบ่ง
อ านาจกันแล้ว โดยมีสภาต่างๆควบคู่กันอยู่ที่คะมะกุระและเกียวโตและระบบที่มีการ
ลงนามร่วมกันของโชกุน โฮโจ ซึ่งเป็นผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินที่คะมะกุระ ในสมัยโตะ
กุงะวะ ก็ยิ่งแสดงให้เห็นชัดในการแบ่งอ านาจโดยมีสภา “ผู้อาวุโส” และ “ผู้อ่อน
อาวุโส” เป็นองค์กรที่ตัดสินปัญหาสูงสุดของประเทศคู่กัน ส่วนเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริการที่
อยู่ภายใต้สภาทั้งสองก็มักจะอยู่เป็นคู่ หรือเป็นกลุ่มของคนสี่คน ซึ่งมีการโยกย้าย
เปลี่ยนแปลงหน้าท่ีกันเป็นประจ าเหมือนกับสมาชิกของสภาทั้งสอง 

 
ผู้น าสมัยเมจิได้คงรูปแบบของผู้น าท่ีเป็นกลุ่มต่อไป ซึ่งไม่เหมือนกับประเทศ

อื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะในญี่ปุ่นไม่เคยมีผู้เผด็จการแต่เพียงผู้
เดียวเลย และไม่เคยปรากฏว่ามีใครพยายมที่จะรวบอ านาจมาเป็นของตนเองแต่เพียง
ผู้เดียวโดยเด็ดขาด บรรดาผู้น าเหล่านี้ซึ่งเรียกว่า “เก็นโระ”หรือ รัฐบุรุษอาวุโส จะ
รวมกันเป็นกลุ่มเสมอ ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่บริหารที่ส าคัญๆและหมุนเวียนกันเป็น
นายกรัฐมนตรี หลังจากที่มีต าแหน่งนายยกรัฐมนตรีใน ค.ศ.1885 ส าหรับต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีนี้ บรรดารัฐบุรุษอาวุโสจะลาออกจากต าแหน่งอย่างเต็มใจ เมื่อตนเอง
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือเมื่อเกิดเบื่อต าแหน่งน้ีขึ้นมา ผู้น าในสมัยแรกบางคน อาทิ 
โอกุโบ ก่อนที่จะถูกลอบสังหารใน ค.ศ.1878 และ อิโต ขณะนี้ก าลังร่างรัฐธรรมนูญ
ในทศวรรษที่ 1880 นั้น มีอิทธิพลสูงมาก แต่ก็ไม่เคยที่จะมีอ านาจเด็ดขาดทาง
การเมืองเลย และบุคคลเหล่านี้จะบริหารงานในลักษณะที่เป็นคณะ 

 
เมื่อมีการกระจายอ านาจออกไปกว้างขวางขึ้น โดยเปลี่ยนจากระดับบุคคลสู่

บุคคลมาเป็นการกระจายอ านาจจากสถาบันหนึ่งสู่อีกสถาบันหนึ่ง ตามระบบใหม่
ภายใต้รัฐธรรมนูญปี ค.ศ.1889 ท าให้มีการเคลื่อนย้ายดุลย์อ านาจทางการเมืองจาก
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สมาชิกกลุ่มต่างๆ เริ่มแรกคือบรรดารัฐบุรุษอาวุโสและต่อมาก็คือคนของบรรดา
รัฐบุรุษอาวุโสที่ใกล้ชิดกับองค์จักรพรรดิ์ ที่ถือดุลอ านาจทางการเมืองพวกข้าราชการ
ตามกระทรวงต่างๆ ฝ่ายทหาร รัฐสภา และพรรคการเมืองต่างๆ พวกธุรกิจขนาดใหญ่ 
และในที่สุดก็คือสาธารณชน ในระยะแรกบรรดารัฐบุรุษอาวุโส มีอ านาจทางการเมือง
มากที่สุด แต่ก็ไม่มีอ านาจเด็ดขาดอย่างท่ีปรารถนา ประมาณค.ศ.1920 ดุลย์อ านาจก็
เปลี่ยนไปอยู่ที่รัฐสภาและพรรคการเมือง ซึ่งพวกธุรกิจขนาดใหญ่และสาธารณชน ได้
มีอิทธิพลต่อนโยบายของพรรคการเมือง เพราะพรรคการเมืองต้องการที่จะได้รับ
เลือกตั้งจากสาธารณชน และรับทุนการหาเสียงจากบรรดาธุรกิจขนาดใหญ่นั่นเอง ใน
ทศวรรษ 1930 ทางกองทัพโดยเฉพาะกองทัพบกก็ได้เข้ามามีบทบาทเป็นผู้น าทาง
การเมืองมากขึ้น จนกระทั่งก่อนหน้าที่จะเริ่มสงครามกับสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ.1941 
อ านาจส่วนใหญ่จะอยู่ในมือของนายพลเอกโตโจ ซึ่งนับว่าเป็นการรวมอ านาจในมือ
ของบุคคลเดียวมากที่สุด ในช่วงเวลามากกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม 
อ านาจหน้าที่ของโตโจก็ยังเป็นลักษณะของกลุ่มผู้น าอยู่นั่นเอง ไม่ใช่ผู้เผด็จการ และ
เมื่อสถานการณ์เลวลงในค.ศ.1944 โตโจก็ได้ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่าง
สงบเสง่ียม ดังนั้น ระบบเผด็จการโดยผู้น าคนเดียว หรือผู้น าที่มีบารมีก็ไม่มีเกิดขึ้น 
แนวโน้มทางการเมื่องที่เข้มแข็งของญี่ปุ่นก็คือการร่วมมือระหว่างกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็น
ลักษณะส าคัญของมรดกทางการเมืองของญี่ปุ่น ซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน 
ถือว่าลักษณะนี้เป็นประโยชน์อย่างส าคัญในวิถีทางการเมืองของญี่ปุ่น จนกระทั่ง
ปัจจุบัน 

 
มรดกทางสังคมจากอดีตที่ช่วยส่งเสริมญี่ปุ่นให้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วก็คือ 

ค่านิยมที่ส่งเสริมการศึกษา และในระหว่างกลางศตวรรษที่ 19 นั้น ชาวญี่ปุ่นมีระดับ
ของการอ่านออกเขียนได้สูงมาก ท าให้จุดหมายของการท าให้ประชาชนอ่านออก
เขียนได้ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นจุดหมายแรกของประเทศที่ก าลังพัฒนาทั้งหลายประสบ
ความส าเร็จ และน าไปสู่การปฏิบัติได้ในวิทยาการใหม่และความส าเร็จทางเศรษฐกิจ
ของญี่ปุ่นสมัยใหม่ และในท านองเดียวกันการที่ประชาชนมีความรู้ดี การปกครอง
ระบบประชาธิปไตยก็มีพื้นฐานที่มั่นคง การศึกษาของญี่ปุ่นจึงแตกต่างกับประเทศ
ด้อยพัฒนาและก าลังพัฒนาอื่นๆ ที่มีระดับการอ่อนออกเขียนได้ของประชากรต่ า ท า
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ให้ต้องเริ่มจัดการศึกษาจากขั้นแรกเริ่ม ซึ่งมักจะประสบอุปสรรคและถูกต่อต้านมาก
ทีเดียว 

 
มรดกทางสังคมที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ของญี่ปุ่นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 

19 ก็คือ ชาวญี่ปุ่นมีความรู้สึกในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจสูงมาก ลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจนี้ แม้ว่าโดยทั่วไปจะมีความส าคัญอย่างใกล้ชิด กับการพัฒนา
เศรษฐกิจแต่ในกรณีของญี่ปุ่นนี้มีองค์ประกอบทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
ถึงแม้ว่าการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนั้นจะไม่ใช่ลักษณะของสังคมฟิวดัล หรือก่อนยุค
ใหม่ก็ตาม แต่ส าหรับญี่ปุ่นปรากฏการณ์นี้ได้เริ่มขึ้นตอนปลายสมัยโตะกุงะวะ 
กล่าวคือ บรรดาพวกซามูไรส่วนใหญ่จะพากันมาอยู่ในเมืองหลวง หรือตามเมืองที่ขุน
นางอาศัยอยู่ ท าให้ชนบทไม่ถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดจากพวกขุนนาง หมู่บ้านจึง
กลายเป็นหน่วยการปกครองตนเองไป การรวบรวมกิจการต่างๆ เข้ามาเป็นระบบ
เศรษฐกิจอันเดียวกัน ท าให้เกิดมีการขยายตัวของธุรกิจการค้าอย่างมากมาย บรรดา
พ่อค้าใหญ่ซึ่งเริ่มกิจการของตนในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ก็ได้ขยายตัวเต็ มที่ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 18 แต่ในช่วงนี้ปรากฏว่าผู้ประกอบการธุรกิจในชนบทเกิดขึ้นมาก 
โดยแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่นของตน แล้วน าไปขายในตลาดอื่นๆ เมื่อ
ญี่ปุ่นเปิดประเทศค้าขายกับต่างชาติ และระบอบการเมืองใหม่ ก็ได้ยกเลิกข้อจ ากัด
ต่างๆ ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจในชนบททั้งหลายได้
จังหวะอันดีในการขยายกิจการของตน ซึ่งนับได้ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุ่น
ส าเร็จด้วยความร่วมมือของประชาชนพอๆกับความพยายามอย่างเต็มที่ของรัฐบาล
ญี่ปุ่น 

 
การที่มีผู้ประกอบการธุรกิจในชนบทและชาวนาที่มั่งคั่ง นับเป็นส่วนช่วยใน

การพัฒนาปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างมากทีเดียว เพราะพวกชนช้ันซามูไรซึ่ง
ถูกจ ากัดสิทธิอ านาจของตนเอง ได้พยายามที่จะเคลื่อนไหว เพื่อแสวงหาอิทธิพล
ทางการเมืองต่อไป แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าตั้งแต่ ค.ศ.1870 พวกชาวนาซึ่งเคยชินอยู่
กับการปกครองตนเองอยู่แล้ว รวมทั้วผู้ประกอบธุรกิจในชนบท ได้พยายามที่จะเข้า
มามีส่วนทางด้านการเมืองเช่นกัน 
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องค์ประกอบที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของมรดกญี่ปุ่น คือ การที่มีความรู้สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมืองสูงมาก ซึ่งตรงข้ามกับประเทศที่ก าลังพัฒนา
โดยทั่วไป ที่จ าเป็นต้องสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมืองเสียก่อน 
หลังจากหลุดพ้นจากอาณานิคม ส าหรับญี่ปุ่นนั้นแม้ว่าการแตกแยกตามระบบฟิวดัล
ท าให้เหมือนว่าขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่เนื่องจากการยกตัวอยู่โดดเดี่ยว
และประเพณีทางการเมืองที่ได้มากจากจีนซึ่งเน้นการบริหารจากส่วนกลางอันเป็น
หลักของอารยธรรมในแถบเอเซียตะวันออกนี้ ท าให้แตกต่างกับประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่
ประเทศทางตะวันตก ซึ่งจะแตกแยกกันทางศาสนาหรือเป็นเผ่าต่างๆ หรือความแบ่ง
แยกกันเป็นส่วนใหญ่ 

 
ญี่ปุ่นมีประเพณีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คล้ายกับประเทศอื่นๆ ใน

เอเซียตะวันออก แต่มีองค์ประกอบสามประการที่ท าให้ญี่ปุ่นเด่นกว่าประเทศเพื่อน
บ้าน คือ ประการแรกหน่วยทางการเมืองของญี่ปุ่นนั้นแตกต่างไปจากหน่วยทาง
การเมืองของจีน กล่าวคือ ชาวจีนมีทัศนคติที่ว่าดินแดนอื่นน้ันเป็นบริวารของประเทศ
จีน และชาวเกาหลีก็ยอมรับแนวความคิดนี้ ส่วนทัศนคติของญี่ปุ่นในกรณีที่ มองดู
ดินแดนอื่นๆนั้น ใกล้เคียงกับแนวความคิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของทาง
ตะวันตก คือ มองในลักษณะเท่าเทียมกัน ประการที่สองที่แตกต่างกัน คือ ชาวญี่ปุ่นมี
อุดมคติในการปกครองแบบบริการงานจากส่วนกลาง ซึ่งขัดแย้งกับระบอบการ
ปกครองจริงๆ ที่เป็นแบบฟิวดัล แบ่งแยกเป็นดินแดนเล็กๆน้อยๆ ท่ัวไป ตลอดจนการ
แบ่งชนช้ันของญี่ปุ่น ดังนั้น อุดมคติกับความจริงจึงก่อให้เกิดความตึงเครียด ในสมัย
คริสต์ศตวรรษท่ี 19 เมื่อจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการปกครองจริงๆ จึงง่ายกว่า
การเปลี่ยนแปลงของจีนและเกาหล ีซึ่งเน้นการบริหารงานจากส่วนกลางในทางปฏิบัติ
มาตั้งแต่โบราณแล้ว 

 
ความแตกต่าง ประการที่สามของญี่ปุ่น ที่แตกต่างจากประเทศอื่นเอเซีย

ตะวันออก ก็คือ ในคริสต์ศตวรรษที่  19 ญี่ปุ่นสามารถหาเหตุผลของตนเองที่
เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมครั้งใหญ่นี้ได้เป็น
อย่างดี ซึ่งมาจากการที่ถูกประเทศตะวันตกบีปบังคับ คือชาวญี่ปุ่นได้ใช้อุดมการฟื้นฟู
อ านาจขององค์จักพรรดิ์เป็นพลังในการกวาดล้างระบอบการเมืองแบบฟิวดัล และ
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การแบ่งแยกทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้โดยสะดวก ซึ่งตรงข้าม
กับประเทศจีนซึ่งไม่มีหลักการเหตุผลของตนเองส าหรับการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ 
นอกจากการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ที่ครอบครองอ านาจอยู่  ซึ่ งมิ ได้ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านระบอบการเมืองเลย ท าให้ชาวจีนต้องหันไปหาอุดมการ
ชาวตะวันตก เช่น ระบบสาธารณรัฐประชาธิปไตย และในที่สุดก็เลือกเอาลัทธิ
คอมมิวนิสต์ เพื่อน ามาอธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการท าเช่นนี้ก่อให้เกิด
ความยุ่งยากและใช้เวลานานมาก ทั้งๆที่ประเทศจีนถูกท้าทายจากตะวันตกมาก่อน
ญี่ปุ่น แต่ชาวจีนเองประสบความยากล าบากในการด าเนินการปฏิรูปทางด้านพื้นฐาน 
และเมื่อการปฏวัติที่น ามาซึ่งระบอบสาธารณรัฐได้เกิดขึ้นใน ค.ศ.1912 ก็มีผลเพียงแต่
ท าลายระบอบการเมืองดั้งเดิมโดยมิได้สร้างระบบใหม้ที่เหมาะสมมาแทนที่ ส่วน
ระบอบประชาธิปไตยซึ่งได้รับการยองรับทางอุดมการ แต่ไม่เคยน ามาใช้ปฏิบัติได้
อย่างจริงจังเลย ประเทศจีนจึงเสื่อมไปเป็นรูปของการแตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่า แล้ว
จึงกลายเป็นการปกครองแบบเปด็จการของพรรคการเมืองพรรคเดียว ภายใต้การน า
ของรัฐบาลเจียงไคเช็ค จนกระทั่ง ค.ศ.1949 ซึ่งนับเป็นเวลากว่าร้อยปีจากสงคราม
ครั้งแรก ระหว่างจีนกับชาติตะวันตก จีนจึงได้มีการปกครองที่มีประสิทธิภาพเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันจากอุดมการของตะวันตก คือ ลัทธิคอมมิวนิสต์ 

 
ส าหรับญี่ปุ่นนั้นไม่ได้ผ่านขั้นตอนอันยุ่งยากเช่นนี้ การปฏิรูปครั้งใหญ่ใน

คริสต์ศตวรรษท่ี 19 ถูกมองไปในรูปของการฟื้นฟู “สถาบันดั้งเดิม” ของประเทศ ท า
ให้การเปลี่ยนแปลงถูกจัดเป็นอันดับรองลงไป ทั้งๆที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มโหฬารในทุกด้านของสังคมญี่ปุ่น อาทิ เสรีภาพทางสังคม และการศึกษาภาคบังคับ 
ซึ่งท าให้ตัวแทนของสถาบันต่างๆ กับระบอบประชาธิปไตยเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไป และ
ท าให้สิ่งเหล่านี้เป็นท่ีพึงปรารถนา ระบอบประชาธิปไตยก็ได้รับการฟื้นฟูอย่างแข็งขัน
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเป็นผลมาจากรากฐานที่มั่นคงมาตั้งแต่สมัยก่อน
สงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษที่ 1920 ไม่ใช่ว่าจู่ๆ จะรับเอาแนวความคิด
ทางประชาธิปไตยมาใหม่ภายหลัง 

 
การพัฒนาการเมืองของญี่ปุ่นจึงไม่ขาดการต่อเนื่อง หมือนดังประเทศที่

ไม่ใช่ประเทศทางตะวันตกอื่นๆ ในสมัยปัจจุบันถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงบางครั้งจะ
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เป็นไปโดยรวดเร็ว แต่การพัฒนานั้นโดยพื้นฐานทั่วไปแล้วเป็นวิวัฒนาการ ไม่ใช่การ
ปฏิวัติ ท าให้สังคมญี่ปุ่นด ารงความมั่นคงอยู่ได้ และมีเวลารับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ในอนาคตได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 
จะขาดภูมิหลังระบอบประชาธิปไตยก็จริง แต่มรดกทางการเมืองของญี่ปุ่นที่มีอยู่ใน
หลายรูปแบบนี้เอง เป็นผลส่งเสริมให้การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของญี่ปุ่น
เป็นไปได้อย่างแนบเนียน 
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