
นุมาตะ เท็ตสึโกะ  สมาชิกเครือขายสภาสตรีเพื่อการลดขยะ (เดิม สภาสตรีเพื่อหมูบานเขมแข็ง) 

หัวขอการบรรยาย : ความตื่นตัวของผูหญงิ การสรางความสัมพันธกับภาครัฐ เร่ืองเกี่ยวกับขยะและอื่นๆซึ่ง

เปนกิจกรรมภาคประชาชน 

[ แผนที่ 1   หัวขอเรื่อง ]    

วันนี้ขาพเจาจะบรรยายกจิกรรมการลดปริมาณขยะที่สภาสตรีเพื่อการลดขยะไดปฏิบัติกันมาจนถงึทกุวนันี ้

[ แผนที ่2  การแยกและรวบรวมขยะ ] 

ตั้งแตป 1993 เมืองมนิามาตะแยกขยะ  20  ประเภท โดยประชาชนเปนผูดําเนนิการ 

[ แผนที่ 3  การดําเนินการแยกขยะ ] 

การแยกขยะทีเ่ร่ิมจากป 1993   ปจจุบันแยกเปนทั้งหมด  22 ประเภท 

การแยกขยะเปยก  เร่ิมต้ังแตป 2002 

[ แผนที่ 4 สภาพการแยกทรัพยากรขยะ ] 

ในเมืองมินามาตะมีศูนยทรัพยากรขยะประมาณ  300   แหง 

ประชาชนสามารถนาํทรพัยากรขยะจากครวัเรือนมาสงทีศู่นยทัง้  20   ประเภท ไดเดือนละ 1  คร้ัง   และใน

คร้ังหนึง่มีชวงเวลาเปดรับเพยีง  1  ชั่วโมง 

นี่เปนลกัษณะการเก็บรวบรวมขยะทีท่ําไดในเมืองมินามาตะเทานัน้ และไดรับการยอมรับในระดับสูงจาก

ทั่วประเทศ หากประชาชนไมมีความสัมพนัธที่แนนแฟนก็จะไมสามารถปฏิบัติได 

[ แผนที ่5  การลดปรมิาณขยะ ] 

การแยกขยะแลวนาํมารีไซเคิลเปนเรื่องสาํคัญ แตเร่ืองที่สําคัญกวานัน้  คือ  การไมผลิตขยะ 

[ แผนที่ 6   ความเปลี่ยนแปลงปริมาณขยะของเมอืงมินามาตะ ] 

นี่คือกราฟแสดงการเปลีย่นแปลงปริมาณขยะถูกทิ้งของเมืองมนิามาตะ 

การแยกประเภททรัพยากรขยะเริ่มข้ึนเมือ่เดือนสิงหาคมป 1993  กอนหนานัน้มีขยะถูกทิ้งถึง 10,000  ตนั 



ป 1994  โครงการเริ่มสงผล ปริมาณขยะลดลงเหลือประมาณ  8,000  ตัน 

แตหลังจากนัน้ปริมาณขยะก็เพิ่มข้ึนอีก การแยกขยะเพยีงอยางเดยีวไมไดชวยลดปริมาณขยะ 

เมืองมนิามาตะจึงขอความชวยเหลือจากองคกรสตรีในเมืองมนิามาตะในการชวยลดปริมาณขยะของเมือง 

[ แผนที ่7  การกอต้ังสภาสตรีเพื่อการลดขยะ ] 

พวกเราจึงไดกอต้ังสภาสตรีเพื่อการลดขยะขึ้นในป 1997   

[ แผนที่ 8 การกอต้ังสภาสตรีเพื่อการลดขยะ ] 

สภาสตรีเพื่อการลดขยะเกิดจากการรวมตวัของตัวแทนจาก 16 หนวยงานสตรีภายในเมือง มีสํานักงานอยู

ที่แผนกนโยบายสิ่งแวดลอมภายในสํานักงานเมือง 

สมาชิกที่สังกดัทั้ง 16  องคกรมีรวมกนัถงึ 3,500  คน   เมืองมนิามาตะมีประชากรประมาณ  30,000  คน  

ตัวเลขสมาชิกรวม  3,500  คนนี้  นับเปนประมาณครึ่งหนึง่ของผูหญิงที่เปนผูใหญทั้งหมดในเมือง 

[ แผนที่ 9 การสาํรวจหางราน ] 

สภาสตรีเพื่อการลดขยะเริ่มงานดวยการสาํรวจวาอะไรเปนขยะที่มากเกินความจาํเปน 

โดยออกไปสํารวจตามหางรานโดยตรง วาผูหญิงทั้งหลายมีการมาซื้อของประจําวันอยางไรบาง 

ในเวลาที่ซื้อของตามปกติอาจไมรูสึกชัดนกั แตเมื่อคิดวาสิ่งนั้นจะเปนขยะ ก็เหน็ไดอยางชัดเจนวาถาดใส

ผักผลไมเปนการบรรจุหีบหอที่เกนิความจําเปน 

นอกจากนัน้ยงัพบวาถุงพลาสติกใสของมจีํานวนมาก จงึคิดริเร่ิมจะลดปริมาณขยะจากสิง่เหลานีก้อน 

[ แผนที่ 10 พิธีลงนามขอตกลง ] 

เร่ิมจากการพยายามลดถาดใสอาหารที่ไมจําเปน โดยมีการพูดคุยระหวางหางรานกับสภาสตรีเพื่อการลด

ขยะ โดยมีภาครัฐเขามาเปนตัวกลาง 

ในป 1998  มกีารจัดทาํขอตกลงและรวมลงนามกับหางรานขนาดเล็กใหญจํานวน  4   ราน เปนขอตกลงใน

การยกเลกิการใชถาดใสอาหาร โดยผูวาการเมืองมนิามาตะและประธานสภาสตรีเปนพยาน   



[ แผนที ่11 การเลิกใชถาดอาหาร ] 

ภาพนีเ้ปนภาพในซุปเปอรมารเก็ตกอนมีการลงนามในขอตกลงเลิกใชถาดอาหาร ถาดเหลานี้ใชใสผลไม

และปลา 

[ แผนที่ 12 การปฏิบัติ ] 

เร่ิมดวยการขอใหหางรานขายผักผลไม เชน  แตงกวา  มะเขือเทศ  และอ่ืนๆ จาํนวน 65 ชนิด โดยไมใสถาด 

สําหรับหอยอาซาริ ผักดองและอื่นๆ  จาํนวน  31 ชนิด ในขณะนัน้ยกไปพิจารณาภายหลงั ปจจุบันมีการ

ถอดเอาถาดใสอาหารออกสําหรับผลิตภัณฑทัง้สิ้นจํานวน 95 ชนิด 

[ แผนที่ 13  ECO SHOP ] 

เนื่องจากมหีางรานตางๆ ทีด่ําเนนิการเพือ่ส่ิงแวดลอมไดดีมากขึ้นเรื่อยๆ ผูวาการเมอืงจึงจัดระบบรับรอง

รานคา ECO SHOP ข้ึน  เพือ่ใหการรับรองหางรานที่ดําเนินการโดยเอื้อตอส่ิงแวดลอม 

การดําเนินการตางๆ พวกเราไดเขารวมดําเนินการโดยสภาสตรีเพื่อการลดขยะเปนผูเขาตรวจสอบ 

ปจจุบันมกีารรับรองใหหางรานจํานวน  16   แหง 

[ แผนที่  14 นิทานภาพ ] 

นอกจากนี้สภาสตรียังไดสรางนิทานภาพเนื้อหาเรื่องการลดปริมาณขยะนาํไปใชเลาในโรงเรียนและ

โรงเรียนอนุบาล 

[ แผนที ่15 ถุงผาใสของเมืองมินามาตะ ] 

อีกสิ่งหนึง่ที่ตดิคางอยูในใจสภาสตรีตั้งแตเร่ิมกอต้ัง คือยอดถุงพลาสติกใสของ 

ในป 1998   เมืองมนิามาตะจึงแจกจายถงุผาใสของใหเกือบประมาณ 12,000  ครัวเรือน  แตเมื่อลองทาํ

การสํารวจ ตามหางรานขนาดใหญปรากฏวาในหนึ่งรอยคนจะมีผูใชถงุผานี้เพียงหนึง่คนเทานัน้ 

หลังจากนั้น  2  ป  หางรานขนาดใหญมกีารนําระบบสะสมแตมเขามาใช ทาํใหมีผูใชถุงผานี้มากขึน้ แตผล

การสํารวจก็ยงัไดวามีผูใชเพียงประมาณ 3 คนใน  100  คนเทานัน้ 

[ แผนที่ 16 รณรงคซ้ือของดวยถุงผา ] 



เดือนเมษายนป 2007 กฎหมายรีไซเคิลบรรจุภัณฑและวัสดุหอหุมไดรับการปรับปรุง แตก็ไมมีการบังคับให

คิดราคาถุงพลาสติกใสของตางหาก 

ดังนัน้พวกเราจึงพยายามทาํกิจกรรมลดการใชถุงพลาสติกจายของใหมากขึ้นในเดือนตุลาคมป 2007 ได

จัดรณรงคซื้อของดวยถงุผา 

การรณรงคจัดเปนเวลา 1 เดือน ตั้งแตวนัที ่ 1-31  ตุลาคม   

จัดขึ้นเพื่อรณรงคใหรานคาและผูบริโภคหันมาใชถุงผา 

ผลที่เกิดขึ้น พนักงานเก็บเงนิของแตละรานมีการพูดชักชวนลกูคา และมีมุมขายถงุผาจัดไวเปนพเิศษใน

บางราน 

 

[ แผนที่ 17 กิจกรรมรณรงค 1 ] 

มีการติดปายรณรงค [ถุงพลาสติกสิ้นเปลอืงโดยเปลาประโยชน]  [กรุณาใชถุงผาใสของ ] ไวตามยาน

การคาตางๆ ในเมือง 

[ แผนที่ 18 กิจกรรมรณรงค 2 ] 

ชวงกิจกรรมรณรงค พวกเราไดไปยืนตามยานชุมชนกับนักเรียนชัน้มัธยมปลายเพื่อทําแบบสอบถามอยาง

งายๆกับคนทีม่าซื้อของ 

ในชวงนัน้มีคนทีถ่ือถุงผา 41 คนจาก 100  คน 

[ แผนที่ 19 ไดรับรางวลัการจัดการขยะ ] 

ดังที่กลาวมาแลว กิจกรรมลดขยะที่พวกเราดําเนินการ ไดรับการยอมรับจนไดรับรางวัลการจัดการเรื่องขยะ

และรางวัลกรังปรีซองคกรบริหารสวนทองถิ่นเพื่อส่ิงแวดลอม 

นอกจากนัน้สถานโีทรทัศน  NHK   ยังไดแนะนํากจิกรรมตัวอยางที่ดาํเนินโดยประชาชนออกทางรายการ 

[พลังชาวบาน] 

[ แผนที่ 20 กิจกรรมการบรรยาย ] 



นอกจากนี ้พวกเรายงัไดไปเยี่ยมดูงานตามองคกรปกครองสวนทองถิน่อื่นๆในประเทศ และที่ประเทศ

เยอรมัน เพื่อใหมีความรูกวางขวางยิง่ขึ้น โดยออกคาใชจายกนัเอง รวมทั้งไดบอกเลาการทาํงานของกลุม

ใหกับคนที่มาเยี่ยมดูงานเมืองมินามาตะ 

[ แผนที่ 21 สุดทายนี ้] 

ตัวขาพเจาเองไดเรียนรูจากกิจกรรมนี ้วาการจะมีความเปนอยูที่ดีตอส่ิงแวดลอม ดตีอโลก เราตองเริ่มจาก

การดําเนินชวีติสวนตัวของแตละคนใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ตอโลก จริงๆ 

แลวหลังจากนัน้ ส่ิงทีท่ําอยูคนเดียว จะขยายออกไปสูคนที่สอง คนที่สาม การไดรวมงานกับเพื่อนจะเปน

กําลังสาํคัญในการชวยเหลอืซ่ึงกนัและกนั 

ขาพเจารักเมอืงมินามาตะ เมืองนีม้ีสวนดอียูมากมาย 

ขาพเจาอยากใหมินามาตะเปนเมืองที่ดีเชนนี้ตลอดไป จงึทาํทกุอยางทีป่ระชาชนคนหนึง่สามารถทาํไดโดย

ไมลําบากตอตัวเอง 

 


