
จากเมืองแหงมลพษิ สูการสรางเมืองแหงสิ่งแวดลอมมินามาตะ  
อดีตนายกเทศมนตรีเมืองมนิามาตะ มาซาสึมิ โยชิอิ 

 
มินามาตะ โรครายแรงทีไ่มมีโรคใดในโลกเทียบเคยีง 

เดือนพฤษภาคม ค.ศ.1956 โรคมินามาตะไดรับการประกาศสูสาธารณชน น้าํเสียปนเปอนสาร

ปรอทจากบรษิัทชิสโสะปะปนลงในน้าํทะเล บริษัทนี้ผลิตสารเคมีและเปนกําลังสาํคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจที่เตบิโตอยางรวดเร็วของประเทศญี่ปุน หวงโซอาหารทําใหสารปรอทยิ่งมีความเขมขนสูงขึ้น ผูคน

จํานวนมากทีบ่ริโภคอาหารทะเลกลายเปนเหยื่อของปญหารายแรงดานสุขภาพ เกิดอาการทางประสาท

รุนแรงจนถงึเสียชีวิต ทารกในทองแมทีบ่ริโภคอาหารทะเลก็ไดรับผลกระทบจากสารปรอทผานสายรก ทํา

ใหเกิดมาพรอมกับความพกิารอยางรุนแรง เกิดเปนโศกนาฏกรรมจากมลพิษคร้ังยิง่ใหญคร้ังแรกของโลก 

 

ความเสยีหายในครั้งนีก้ลายเปนทะเลเพลงิที่ไมมกีารเตอืนลวงหนา สงผลกระทบตอประชากร 2 

แสนคนตามชายฝงทะเลรอบเมืองมนิามาตะ นอกจากผลกระทบอยางใหญหลวงดานสุขภาพ โรคมินามา

ตะยังไดทาํลายความเปนอยูของประชาชนทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ และดานจิตใจ 

 
เหตุแหงความสับสนในสงัคมทองถิ่น  

เมืองมนิามาตะพัฒนาเปนเมืองอุตสาหกรรมมาพรอมกบับริษัทชิสโสะ ซึ่งเขามาตั้งบริษทัเมือ่

ประมาณ 100 ปกอน รายไดของเมืองและชีวิตความเปนอยูของประชาชนตองพึง่พงิบริษัทอยางใหญหลวง 

ถือเปนเพื่อนรวมชะตากรรมเดียวกนั การเกิดโรคมินามาตะเปนการทาํลายชะตากรรมรวมกนันัน้ ประชากร

เกือบ 60 %ของเมืองใชชวีติพึ่งพงิบริษทัทั้งทางตรงและทางออม จงึเกิดความพยายามที่จะปกปองไมให

บริษัทชิสโสะลมละลายหรอืหยุดดําเนินงาน ผูไดรับผลกระทบดานสุขภาพมีการรองเรียนขอเงินชดเชย 

ประชาชนที่ตองการใหบริษทัชิสโสะคงอยูตอไปโจมตีผูปวยวาเปน [ ผูปวยปลอม ] เรียกคนเสียชีวิตวา 

[ คนตายเพือ่เงิน ] จากจุดยืนดงักลาวที่แตกตางกนัทาํใหเกิดการเผชิญหนาหลายครั้ง มีการแบงแยก

ฝกฝาย รังเกยีจซึ่งกนัและกันจนเมืองมนิามาตะกลายเปนศนูยกลางแหงการวารายปายสี อาจกลาวไดวา 

นี่เปนโศกนาฏกรรมที่บริษัทผูกระทํากับประชาชนผูไดรับผลกระทบอาศัยอยูรวมกนัในทองถิน่เล็กๆแหงนี ้

 
การชวยเหลอืผูปวย 

การชวยเหลือผูปวยที่อาการหนกัอยางเห็นไดชัด ทําผานการฟองรองและการตกลงระหวาง

ผูเสียหายกับบริษัทชิสโสะผูกอความเสยีหาย โดยตกลงจายคาชดเชยให แตสําหรับผูปวยอาการไมหนัก 

และผูเสียหายที่หวาดกลวัการแสดงความรังเกียจจากประชาชนอืน่ๆจนลังเลที่จะขอรับความชวยเหลือ แม

ความเสยีหายดังกลาวจะเกดิขึ้นมากวา 50 ปแลว ก็ยังไมมีวี่แวววาการตกลงเรื่องการชวยเหลือจะเสร็จส้ิน

ลงเมื่อใด มีการฟองรองจากผูปวยเกิดขึ้นมากมาย การเจรจากับผูปวยที่ตองการความชวยเหลือจาก

ภาครัฐยังคงสบัสนและมีปญหายุงยากลาชา 



 

ในชวงทศวรรษ 1950 ที่เกิดโรคมนิามาตะขึ้น เปนชวงเวลาที่ญี่ปุนเริ่มเขาสูการเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยางรวดเร็ว รัฐบาลวิตกวาหากสั่งปดกิจการของบริษัทชิสโสะซึ่งเปนกาํลงัสําคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจ อาจเปนปจจัยถวงการพัฒนาใหชาลง ในชวงแรกที่เกิดโรคมินามาตะรัฐบาลจึงปกปองกิจการ

ของบริษัทชิสโสะ โดยไมดําเนินการจัดการภัยอันตรายที่เกิดขึ้น เชน ประกาศหามจับปลา หรือประกาศ

หามปลอยน้าํทิ้ง ยงัผลใหความเสยีหายยิ่งเพิ่มมากขึ้น การใหความชวยเหลือผูปวยจงึสับสนและลาชา

จนถงึปจจุบนั การแกปญหาตามระบบอยางมีเหตุมีผลกย็ังยากที่จะจัดการใหสําเร็จลงได 

อาจกลาวไดวาโศกนาฏกรรมครั้งนี ้ เกดิจากนโยบายของรัฐที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจมากกวาชวีิตของประชาชน 

 
การชวยเหลอืผูปวยกับการฟนฟูทองถิ่นเปนเรื่องที่ไมสามารถแยกจากกันได 

สาเหตหุนึง่ทีก่ารชวยเหลือผูปวยไมคืบหนา คือแรงกดดันดานจิตใจที่ประชาชนจํานวนมากใน

ทองถิน่เปนผูกระทาํตอผูปวย ผูเสยีหายทีเ่กรงวาจะถูกรังเกียจจากสังคมทองถิน่ ลังเลที่จะยื่นขอรับ

คาชดเชยของโรคมินามาตะ ความคับแคนดานความเจบ็ปวย ความกดดันดานจิตใจ ปญหาความยากจน

และความอึดอัดจากการถูกโดดเดี่ยวยงัคงมีตอเนื่องมาจนถงึปจจุบนั 

 

พวกเราจึงคิดวา การชวยเหลอืผูปวยโรคมินามาตะกับการฟนฟทูองถิ่นควรดําเนนิควบคูไปพรอม

กัน 

ตั้งแตเกิดโรคมินามาตะ ประชาชนไมเพยีงแตไมสนใจทกัทายกัน แตยงัมีการนนิทาวาราย 

กลายเปนสงัคมแตกแยก ประชาชนพากันเสยีใจที่เกดิที่มินามาตะและอยากหนอีอกจากชมุชน สภาพ

ดังกลาวเกิดขึน้ตอเนื่องมาถงึ 40 ป 

 

เมื่อเขาสูทศวรรษ 1990 เจาหนาที่สํานักงานเมืองมินามาตะและประชาชนคนรุนใหมเกิดความคิด

วา ความไมพอใจในทองถิน่จะทําใหเมืองมินามาตะลมสลาย จึงเกิดกิจกรรมทบทวนอดีตเพือ่หาความรู 

และทําลายเมอืงมินามาตะที่ตกอยูในความมืดมน สรางเมืองมินามาตะในรูปแบบใหมข้ึน 

กาวแรกของการเคลื่อนไหว นายกเทศมนตรีเมืองมินามาตะไดออกมาขอโทษตอผูปวย  

ผูปวยโรคมนิามาตะคัดคานทาทีขององคกรปกครองเมืองมินามาตะอยางรนุแรง เนื่องจาก

สํานักงานเมืองมินามาตะแสดงทาทียนือยูขางบริษทัชสิโสะ ประชาชนจึงไมไววางใจและมทีาทีคัดคาน 

การเผชิญหนากันนี้กลายเปนอุปสรรคใหญในการชวยเหลือผูปวยและรื้อฟนความเปนเมืองขึ้นมาใหม 

เพื่อเปนการสลายการเผชิญหนาและทาํใหมีการพูดคุยอยางจริงใจเกิดข้ึน นายกเทศมนตรีจึง

ออกมาขอโทษในการที่ฝายปกครองและประชาชน แสดงความรังเกียจและแบงแยกผูปวยมาโดยตลอด 

ตั้งแตนี้ตอไปผูปวยและประชาชนทกุคนจะชวยเหลือกนั เพื่อใหการชวยเหลือผูปวยเกิดขึน้ไดจริงอยาง

รวดเร็ว 



นอกจากนัน้ ยงัมีการริเร่ิมกิจกรรมสานสัมพนัธเพื่อสรางสังคมที่ดแูลกันดานจิตใจข้ึนใหมอีกครั้ง 

เปนการปฏิรูปความรูสึกนึกคิดของประชาชน 

 
การสานสัมพันธขึ้นใหม  

ประชาชนกับบริษัทชิสโสะผูกอความเสยีหายเปนผูรวมชะตากรรมซึ่งกันและกนั เมือ่มีการพบโรคมิ

นามาตะในเบือ้งตนโดยที่ยงัไมทราบสาเหตุที่แนชัด มขีอมูลผิดพลาดกระจายออกไปในวงกวาง วาเปน

โรคติดตอ เปนโรคประหลาดของเมืองมนิามาตะ ทาํใหเกิดความเสยีหายจากการนนิทาวารายขึ้น 

 

จากที่กลาวมาแลวทําใหเกิดความคิดผิดๆที่วา หากเขาใกลผูปวยหรอืเขาใกลประชาชนชาวมินา

มาตะจะติดโรคมินามาตะนี ้ ไมเพียงแตผูปวย ประชาชนทั่วไปของมินามาตะกถ็ูกรังเกียจ ไมสามารถ

แตงงานหรือเขาทํางานได ทําใหไมมีใครกลาพูดวาเปนคนเมืองมนิามาตะ ทองถิ่นมินามาตะจึงถูกโดด

เดี่ยวโดยสิน้เชิง 

 

กิจกรรมการสานสัมพนัธข้ึนใหม ริเร่ิมข้ึนเพื่อทาํลายความเขาใจผิดๆ เปนกิจกรรมการเรียนรูโรคมิ

นามาตะอยางถูกตอง 

กิจกรรมนี้ไดชกัชวนผูปวยและประชาชนที่มีแนวความคิดแตกตางกนัไปตามจุดยนืของแตละคน 

โดยใหประชาชนพยายามทาํความเขาใจความคิดที่แตกตาง แมจะเปนความคิดที่ตรงขามกันก็ควรรับฟง 

พูดคุยกนัดวยความออนนอม สรางแนวทางใหมรวมกัน เปนประชาชนที่จะรวมฟนฟูเมืองขึน้ใหม 

เพื่อใหเกิดผลดังกลาว จงึมีการสรางโอกาสใหประชาชนเขามารวมเรียนรู มกีารฟงบรรยายและ

ทํางานรวมกัน มีพืน้ที่ใหประชาชนเขามาพบปะพูดคุย สํานักงานเมืองมินามาตะพยายามชวยเหลือจนสุด

ความสามารถ ใหประชาชนกลับเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆของเมืองโดยการริเร่ิมของประชาชนเอง 

 
การสรางเมืองตนแบบดานสิ่งแวดลอม 

ในอดีตมีการตัง้เปาหมายวา เมืองมนิามาตะจะเปนเมอืงแหงการทองเทีย่วและอุตสาหกรรม แต

เปาหมายนัน้ไดถูกทาํลายลงจากการเกิดขึ้นของโรคมินามาตะซึง่เปนภัยที่ขยายออกไปในวงกวาง 

โรคมินามาตะไดทําลายหวงโซชีวิตในทะเล เปนความเสียหายที่ทาํลายสิ่งแวดลอมลงไปในทันท ี

จึงเกิดการตั้งเปาหมายใหมของเมืองมนิามาตะใหเปนเมืองตนแบบดานสิง่แวดลอม 

ประชาชนชาวมินามาตะไดตั้งใจรวมกนัวา จะนาํเอาประสบการณโรคมินามาตะและความ

ยากลาํบากที่ไดกาวผานมา บอกเลาสูทั่วโลก และเปนระฆังที่คอยสั่นเตือนไมใหเกิดโศกนาฏกรรมเชนนี้ซ้ํา

สองข้ึนอีก ประชาชนจะใหความสาํคัญกับส่ิงแวดลอมโลก สรางอุตสาหกรรมและความเปนอยูของ

ประชาชนที่สามารถอยูรวมกบัส่ิงแวดลอมได 

การพัฒนาชุมชนตองนําเอาเอกลักษณของชุมชนออกมาใช โรคมินามาตะไดทรมานประชาชนมา

อยางถึงที่สุด แตก็อาจกลาวไดวา มินามาตะเปนเอกลักษณหนึ่งที่โลกรูจักดี การสรางเมืองมินามาตะให



เปนเมืองสิ่งแวดลอมจะตองใหความสาํคัญกับเอกลักษณดานลบที่รุนแรงนี้ แลวพลิกภาพลักษณดานลบ

ใหกลายเปนดานบวก 

เนื้อหาของกิจกรรมสามารถดูไดจากเอกสารประกอบ “ กิจกรรมดานสิง่แวดลอมที่ประชาชนมีสวน

รวมของเมืองมินามาตะ “ โดยสรุปไดดังนี้ 

 

1. ทกุครัวเรือนจะแยกขยะออกเปน 22 ชนิด เพื่อนาํทรพัยากรมาใชใหม 

2. เครือขายสตรีเพื่อการลดขยะ มีกจิกรรมไมนําของที่จะเปนขยะเขามาในครัวเรือน 

3. ISO 14001 เมืองมินามาตะไดรับการรับรองมาตรฐานนี้เมื่อเดือนกุมภาพนัธ ค.ศ.1999 นับเปนองคกร

ปกครองสวนทองถิน่อนัดับที่ 6 ของประเทศ เมืองมนิามาตะยงัไดรณรงคมาตรฐาน ISO พิเศษของเมืองให

ประชาชนไดปฏิบัติ เชน มาตรฐาน ISO สําหรับครัวเรอืน สําหรับโรงเรียน โรงแรม เปนตน  มาตรฐาน

สําหรับโรงเรียนไดแพรหลายออกไปทั่วประเทศ 

4. มีการทําขอตกลงสิ่งแวดลอมระดับเขต เพื่อใหประชาชนในแตละเขตดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายในเขต

ของตัวเอง 

5. ใหการรับรองรานคาที่เอาใจใสตอส่ิงแวดลอมเปนรานคา ECO SHOP 

6. ใหการรับรองบุคคลที่สรรคสรางผลงานที่เอื้อตอส่ิงแวดลอม เปนบุคคลแหงสิ่งแวดลอม 

7. จัดตั้งรางวัลส่ิงแวดลอมมินามาตะ โดยมอบรางวัลใหกับผลงานวิจัยทั้งในประเทศและภูมภิาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต เกีย่วกับการรักษาสิง่แวดลอม การฟนฟูส่ิงแวดลอม การสรางสิง่แวดลอม 

8. ริเร่ิมการสมัมนาระยะสัน้ เรียกวา มหาวทิยาลยัสิ่งแวดลอมมินามาตะ  

9. ริเร่ิมกิจการเพื่อรักษาสิง่แวดลอมของทองถิน่ ขณะเดียวกนัก็เสริมสรางทองถิน่ใหเขมแข็งดวย เรียกวา 

พิพิธภัณฑทัง้หมูบาน 

10. มีกจิการรไีซเคิลเครื่องใชไฟฟา พลาสติกใชแลว น้ํามันเครื่องจกัรใชแลว การนาํขวดแกวมาใชใหมหรือ

รีไซเคิล นําปสสาวะและอุจจาระมารีไซเคลิ กิจการเหลานี้ไดเขามาอยูใน ECO TOWN ที่รัฐบาลใหการ

ยอมรับ 

 

กิจกรรมทัง้หลายเหลานี้ทีเ่มอืงมินามาตะจัดทําเปนแผนงานดานสิง่แวดลอม มีทัง้หมด 128 หัวขอ 

เปนอันดับ 1 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ 
 
เมืองมินามาตะเปลี่ยนโฉมจากเมืองแหงมลพิษเปนเมืองแหงการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม 

 ปจจุบันมีนกัเรียนระดับมัธยมตนและมธัยมปลายจากทั่วประเทศมาทองเที่ยวดูงานเปนจํานวน

มาก ในหลายมหาวทิยาลยัมีการตัง้หวัขอวิจัยเรื่องการสรางเมืองแหงสิ่งแวดลอมมนิามาตะ โดยนักศึกษา

ที่ทาํวิจยัไดเขามาพักอยูในทองถิน่ 

เจาหนาที่องคกรบริหารสวนทองถิน่ทั่วประเทศ ตางมาเรียนประสบการณจากเมืองมนิามาตะ เพื่อ

นําไปปรับใชสรางทองถิน่ของตนเอง โดยยดึเรื่องสิ่งแวดลอมเปนหลัก 



ยังมีผูเขาอบรมโครงการ JICA จากทัว่ทกุมุมโลกเขามาทาํการวิจัย เร่ืองโรคมนิามาตะและการ

สรางเมืองดานสิ่งแวดลอม 

มีการสรางตนแบบเล็กๆเพื่อกอใหเกิดความเขาใจในวิธีการสรางสงัคม ที่สามารถนาํทรัพยากรมา

หมุนใช เปนสงัคมที่เอื้อตอส่ิงแวดลอม โดยการจัดดูงานโรงงานรีไซเคิล การเรียนรูเร่ืองมลพิษ การเรียนรู

เร่ืองสิ่งแวดลอมเขาดวยกัน 

 

ในการประกวดเมืองแหงสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการประกวดระหวางองคกรสวนทองถิน่ทัว่ประเทศ

ญี่ปุน เมืองมนิามาตะไดรับการพิจารณาเปนอันดับ 1 ในป 2005 และ 2006 

การประชุมส่ิงแวดลอมทองถิ่นซึง่มีผูนาํองคกรสวนทองถิ่นทั่วประเทศเขารวม ในสมุดปกขาวป 

2007 เมืองมนิามาตะ มาเปนอันดับ 1 ในแทบทุกตัวชีว้ัดเกี่ยวกับกจิกรรมดานสิง่แวดลอม 

ดานการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด เมืองมินามาตะตั้งเปาไววาจะพยายามลดปรมิาณกาซ

คารบอนไดออกไซดใหไดเปนอันดับ 1 ในการประกวดการลดกาซคารบอนไดออกไซดทั่วประเทศ 

 
อนาคตของมินามาตะ 

เพื่อใหประเทศญี่ปุนอยูรอดทามกลางกระแสโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ประเทศจึงตองให

ความสาํคัญกบัเศรษฐกิจในภาพใหญและพยายามเพิม่ประสิทธิภาพในการทํางาน ยังผลใหชองวางดาน

เศรษฐกิจระหวางเมืองกับชนบท ระหวางสวนกลางกับทองถิน่กวางยิง่ขึ้น ปญหาชนบทประชากรเบาบางมี

มากขึ้นทุกขณะ เมืองมนิามาตะก็เชนเดียวกัน ไมสามารถหวงัไดวาเมอืงจะเขมแข็งขึ้นดวยการมปีระชากร

เพิ่มมากขึ้น 

 

ในสภาพเชนนี ้ เปาหมายของเมืองมินามาตะคือ เปนเมืองที่ประชาชนพงึพอใจทั้งดานเศรษฐกจิ

และวัฒนธรรม เปนชนบททีน่าอยูและอยูไดอยางมีความสุข 

ปจจุบันสงัคมโลกมีการแขงขันดานผลิตภณัฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) อยางมาก ทําใหเกิดการ

แยงทรพัยากรอยางรุนแรง ส่ิงที่เกิดขึ้นคือมีความขัดแยงระหวางประเทศเพื่อแยงทรพัยากร ทรัพยากรไม

พอใช เกิดปญหาโลกรอน มกีารแพรกระจายของสารพิษ ซึ่งจะนาํไปสูโลกที่มนุษยไมสามารถอาศัยอยูได 

 

เมืองมนิามาตะไมตองการเปนหนึ่งในตัวแสดงของฉากเหลานี ้

 

GDP เปนตวัชี้วัดดานเศรษฐกิจและความมัง่คั่งดานวตัถุ แนนอนวาความมัง่คั่งรํ่ารวยดานวัตถุ

เปนสิ่งจาํเปน แตประชาชนชาวมนิามาตะจะชวยกันพัฒนาเมืองโดยมุงไปสูส่ิงที ่ GDP ไมสามารถวัดได 

เชน ความรุมรวยทางจิตใจ สภาพแวดลอมทางธรรมชาตทิีง่ดงามและมีอยูมากมาย ความเปนอยูที่

ปลอดภัยและสามารถวางใจได วัฒนธรรมที่สูงคา เปนตน 

ขาพเจาคิดวา เมืองมนิามาตะมีหนาที่แสดงตัวอยางประสบการณจากมลพิษสําหรับศตวรรษที่ 22   


