
การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการดําเนินงานดานสิง่แวดลอมเมืองมินามาตะ  

ปรับปรุงเอกสารลาสุด  13 กันยายน 2550 

1. การสรางความเปนอยูที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

(1) แยกขยะ 22 ประเภท : ป คศ. 1993 เมืองมนิามาตะริเร่ิมแยกขยะ 20 ประเภทเปนแหงแรกในญี่ปุน แลว

เพิ่มเติมแยก ขวดพลาสติกใส พลาสติกเกา ขยะเปยก บวกกับการรวมประเภทจนเปนขยะ 22 ประเภทในปจจุบัน 

ประชาชนเปนตัวหลักในการดําเนนิงาน มศีูนยรวมขยะอยูในเมืองประมาณ 300 แหง โดยรวบรวมขยะเดือนละ 1-2 

คร้ัง 

(2) เครือขายสตรีเพื่อลดปริมาณขยะ : เดือนธันวาคม ป คศ. 1997  กลุมภาคประชาชนจํานวน 16 กลุมเขามา

รวมตัวกนัโดยมีสุภาพสตรีเปนประธาน กจิกรรมหลักคอื ยืน่ขอเสนอใหเลิกใชถาดพลาสติกบรรจุอาหารสด แจกถุง

จายกับขาวเพือ่ลดการใชถุงพลาสติกในซูเปอรมารเก็ต ตั้งระบบมาตรฐาน ECO SHOP และดําเนินการตรวจสอบ 

จัดทําและแจกจายนทิานภาพเพื่อลดขยะ และอ่ืนๆ  ในป 1999 ไดรับรางวัลกรังปรีซดานสิ่งแวดลอมจากองคการ

บริหารสวนทองถิน่ เดือนพฤศจิกายน คศ. 2001 ไดรับรางวัลใหญจาก กลุมเพื่อนรวมลดขยะ 

(3) มาตรฐานสิ่งแวดลอม ISO ฉบับครัวเรือน : แตละครอบครัวเลือกหัวขอทีจ่ะปฏบิัติ 5 ขอจาก 35 ขอที่กาํหนดไว 

แลวลงมือปฎิบัติ-> บันทกึ -> ทบทวนเพื่อปรับปรุง กรรมการตรวจสอบมาจากเครือขายสตรีเพื่อลดปริมาณขยะ 

โดยผูวาการเมืองเปนผูรับรอง ใบรับรองมีผลในระยะเวลา 3 ป มีการตรวจซ้าํปละ 1 คร้ัง มีประชาชนรวมใน

โครงการ 85 ครัวเรือน 

-> โครงการนี้หยุดนิง่ ไมแพรหลายในหมูประชาชน เจาหนาที่สํานักงานเมืองและที่ประชุมคณะกรรมการเมืองจึง

เร่ิมทดลอง มาตรฐานสิง่แวดลอม ISO ฉบับประชาชน ตั้งแตเดือนกันยายน คศ. 2007 เพื่อเร่ิมใชในป 2008 

(4) ขอตกลงความรวมมือดานสิ่งแวดลอมภายในเขต : มีการสรางขอตกลงในการอยูอาศัยรวมกันขัน้พืน้ฐาน ให

ประชาชนทาํสญัญาตอกนัวาจะปฏิบัติตามกฎที่ตั้งขึน้ เปนการสรางสิง่แวดลอมที่ปลอดภัยภายในเขตดวยมอืของ

ประชาชน ปฏิบัติใน 8 เขต (เปนขอกําหนดของพิพิธภัณฑทัง้หมูบาน) 

(5)  มาตรฐาน ECO SHOP – สรางรานคาที่เอื้อตอส่ิงแวดลอม : มีการรับรองมาตรฐานตั้งแตป คศ. 1999 รณรงค

ลดการใชทรัพยากร รีไซเคิล การขายสนิคาที่ดีตอส่ิงแวดลอม ประหยัดพลังงาน และอ่ืนๆ รานคาที่ปฏิบตัิตาม

ขอกําหนดไมนอยกวา 4 ขอ จากทัง้หมด 16 ขอ สามารถสมัครเขารับการตรวจสอบได หนวยงานตรวจสอบคือ

เครือขายสตรีเพื่อลดปริมาณขยะ (ตรวจสอบจากสภาพจริง) ผูวาการเมืองเปนผูรับรอง รานทีผ่านการรับรองจะ



ไดรับใบรับรอง สต๊ิกเกอร และโปสเตอร ใบรับรองมีผล 3 ป มีการตรวจซ้ําปละ 1 คร้ัง มีรานคาที่ไดรับการรับรอง 16 

ราน 

(6) กลองเสยีดายของ : กิจกรรมนี้เร่ิมเมื่อเดือนกรกฎาคม คศ. 2007 เปนการแลกเปลี่ยนของเพื่อลดปริมาณขยะ มี

ขอมูลที่ชองบริการในสํานักงานเมืองและบนโฮมเพจ ขณะนีก้ําลังศึกษาการจดัตั้งศูนยรีไซเคิลเพื่อใหสามารถจัด

วางของเหลานี้แสดงจริงได 

 

2. การสรางเมอืงที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

(1) มาตรฐานสิ่งแวดลอม ISO14001 : สํานักงานเมืองมนิามาตะไดรับการรับรองมาตรฐานเมื่อเดือนกุมภาพนัธ 

คศ. 1999 และเมื่อวนัที่ 30 กันยายน คศ. 2003 ไดเปลี่ยนเปน มาตรฐาน ISO14001 แบบรับรองดวยตัวเอง โดยตั้ง

คณะกรรมการภาคประชาชนเปนผูตรวจสอบผลการดําเนินกิจกรรมตามนโยบายสิ่งแวดลอม และยดึผลจาก

คณะกรรมการชุดนี้เปนหลกัมากกวาการตรวจสอบแบบเดิม 

(2) มาตรฐานสิ่งแวดลอม ISO ฉบับโรงเรียน – สรางโรงเรียนที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม : เมืองมินามาตะเปนผูตั้ง

มาตรฐานขึน้ในป คศ. 2000 โดยมีหวัขอกิจกรรมสาํหรับโรงเรียนโดยเฉพาะ นักเรียนและอาจารยเลือกหวัขอ

ประมาณ 5 ขอ ปฏิบัติและบันทกึ การปรับปรุงทาํโดยการผานทีป่ระชมบุคลากรหรือคณะกรรมการ ISO การ

ตรวจสอบทําโดยคณาจารยละเจาหนาที่แผนกวางแผนสิ่งแวดลอมของเมือง โดยผูวาการเมืองใหการรับรอง 

ใบรับรองมีอายุ 3 ป มีการตรวจสอบซ้ําปละ 1 คร้ัง ภายในเดือนพฤษภาคม คศ. 2000 โรงเรียนประถมและมัธยม

ตนในเขตเมือง 16 โรงเรียนทั้งหมดผานการรับรอง เดือนสิงหาคม คศ. 2003 มีการกอต้ัง “สภาชาวบานมินามาตะ

เพื่อหยุดกากมลพิษจากอุตสาหกรรม” มีการประชุมชาวบานและการบรรยายในทองถิ่นกวา 50 คร้ังเพื่อเรียนรู

ปญหากากมลพิษจากอุตสาหกรรม และพฒันาเปนกิจกรรมตางๆเพื่อหยุดยัง้การทิ้งกากมลพิษอุตสาหกรรม 

3. การสรางวตัถุที่ดีตอส่ิงแวดลอม 

(1) ผลผลิตทางการเกษตรยีห่อมินามาตะ :  

1. หัวหอมใหญสําหรับทาํสลัด ... เปนการผลิตที่ใหความสําคัญกับความปลอดภัย ไดรับการรับรองจาก

จังหวัดคุมาโมโตะเปนผลผลติการเกษตรทีผ่ลิตดวยวิธกีารพิเศษ มีการแสดงคุณภาพผลผลิตตามไกดไลนของ

กระทรวงเกษตร ถือเปน [ผลผลิตการเกษตรที่ใชยาปราบศัตรูพืชเคมแีละปุยเคมีในปริมาณนอย] และสงขายไปทั่ว



ประเทศ   ป 1997 ไดรับรางวัลรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรประมงและปาไม ในการประกวดการสงเสริมการเกษตรที่

รักษาสิ่งแวดลอมระดับประเทศครั้งที ่3 

2. ชามินามาตะ ... ผลิตชาที่บริโภคไดอยางมัน่ใจในความปลอดภัย ดวยวธิีการเกษตรปลอดสารพิษ 

เกษตรสารเคมีปริมาณต่ําโดยใชปุยอินทรีย  

(2) สงเสริมการประมงที่คํานึงถึงสิง่แวดลอม : ในป 1997 กระชังริมฝงขนาดใหญเพื่อกักบริเวณปลาปนเปอน

สารพิษตนเหตุของโรคมินามาตะ ไดถูกยกเลิกหลังใชงานมาเปนเวลา 20 ป หลงัจากนัน้มกีารเพาะเลี้ยง ปลอยปลา 

และทํากระชังเลี้ยงปลา เปนกิจกรรมหลักเพื่อสงเสริมงานประมง และฟนฟทูะเลมินามาตะที่ไดรับความเสียหาย

จากการเกิดโรคมินามาตะ สราง “ พื้นทีส่าหรายทะเล “  ที่มีประโยชนในหลายดาน สรางแนวคิด [ ปาสาหราย

ทะเล ] ที่ชวยฟนฟูส่ิงแวดลอม 

(3) ชางฝมือสิ่งแวดลอม : เปนระบบมาตรฐานที่ตั้งขึน้เพื่อใหความสําคัญตอชางฝมือที่สรรคสรางงานที่คาํนงึถึง

ส่ิงแวดลอม และชวยสงเสริมการฟนฟทูองถิ่น  เร่ิมระบบเมื่อเดือนธันวาคม 1998 ปจจุบันมชีางฝมือไดรับการ

รับรอง 28 คน 

(4) มาตรฐานสิ่งแวดลอม ISO ดานปศุสัตว : เปนมาตรฐานสิ่งแวดลอมที่เมืองรับรองสําหรับครัวเรือนเกษตรกรผู

เลี้ยงปศุสัตว  มีครัวเรือนที่ไดรับการรับรองจํานวน 3 ครัวเรือน 

(5) ธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอม : เดือนพฤษภาคม ป 1993 จัดตั้งศูนยแลกเปลี่ยนหลากอาชพีมนิามาตะ มีการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหม และสัมมนาเรื่องมาตรฐาน ISO โดยใชหัวขอเร่ืองปญหาสิง่แวดลอม   เดือนมนีาคม 1999 ใหความ

ชวยเหลือในการใหความรูและพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับธุรกิจทองถิน่ เชนธุรกิจดานสิง่แวดลอม มีการจัดตั้งศูนย

เทคโนโลยีส่ิงแวดลอมมินามาตะโดยใชภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัยและหนวยงานวิจยัเปนเครือขายหลักในการ

แลกเปลี่ยนขอมลู 

4. อ่ืนๆ 

(1) รางวัลส่ิงแวดลอมมินามาตะ : ใหรางวลัแกกิจกรรมหรือผลงานวิจัยทั้งในประเทศและแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีง

ใตที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ ฟนฟู และเสริมสรางสิ่งแวดลอม เร่ิมกอต้ังเมื่อวนัที ่ 12 ตุลาคม 1992 เพื่อชวยเหลือ

และแลกเปลี่ยนกับผูไดรับรางวัล จนถึงครั้งที่ 9 ในป 2007 มี 27 หนวยงาน และ 7 บุคคลไดรับรางวัล 

(2) ความรวมมือระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม : กลุมตัวแทนภาคประชาชนและผูวาการเมืองไปบรรยายและจัด

งานนทิรรศการโรคมินามาตะ ที่มหาวทิยาลัยปกกิ่งในเดือนพฤษภาคม 1999 และมหาวทิยาลัยนานกงิในเดือน



พฤษภาคม 2001 นอกจากนั้นยังรับผูวจิยัในโครงการระยะ 1 เดือนของ JICA จํานวนทั้งสิน้ 76 คนจาก 23 ประเทศ 

มาเรียนรูการสรางเมืองสิ่งแวดลอมจากประสบการณโรคมินามาตะ โดยความรวมมือของประชาชน 

(3) ประกวดเมืองแหงสิ่งแวดลอม : สําหรับหมวดเมืองขนาดประชากรสองหมืน่ถงึหาหมืน่คน เมืองมนิามาตะได

อันดับหนึ่งตัง้แตการประกวดครั้งแรกในป 2002 ตลอดมาจนถึงครั้งที ่ 6 ในป 2007 สวนในหมวดไมจํากัดจํานวน

ประชากร ไดอันดับ 1 ในป 2005 และ 2006 และอันดับ 2 ในป 2004 และ 2007  

(4) ประกาศการสรางเมืองตนแบบดานสิง่แวดลอม : ในงาน ประชุมนานาชาติมนิามาตะ 1992 เมื่อวันที ่ 14 

พฤศจิกายน 1992 โดยจะนําเอาประสบการณสําคัญที่ไดรับการฝกฝนจากโรคมินามาตะมาเผยแพรตอชาวโลกใน

วงกวาง และประกาศความมุงมัน่ในการสรางเมืองตนแบบดานสิง่แวดลอม ที่คํานงึถึงวงจรชีวิตของธรรมชาต ิ นับ

แตนั้นมาประชาชนก็รวมมอืกันปฎิบัติตามนโยบายอยางกระตือรือรน 

(5) พิพิธภัณฑทั้งหมูบาน : นับเอาพืน้ทีท่องถิน่ทัง้หมดเปนพพิิธภัณฑทีไ่มมีอาคารเฉพาะ ประชาชนจะเปนผูแนะนํา

และอธิบายใหผูมาเยือนทราบเกี่ยวกับวฒันธรรมความเปนอยู ธรรมชาติ และอุตสาหกรรมของทองถิน่ ผูวา

การเมืองเปนผูกําหนดพืน้ทีต่ามพนัธสัญญาสรางหมูบานเขมแข็งแหงเมืองมินามาตะ ปจจุบนัมกีําหนด 4 ทองถิ่น 

มีการอนุรักษภูมิทัศนของชมุชน พฒันาการแปรรูปขยะเปยกเปนปุยและอื่นๆ โดยตัง้แนวทางของทองถิน่ 6 แนวทาง 

แลวจัดทําเปนพันธสัญญาส่ิงแวดลอมของทองถิน่นั้น ทองถิน่คะกุเมอิชิไดรับรางวลัชนะเลิศจากงานเกษตรปาไม

ประมงในหมวดพัฒนาหมูบาน เมื่อป 2005 

(6) มหาวทิยาลัยสิ่งแวดลอมมินามาตะ : จัดตั้งขึ้นในป 2007 เปดคอรสสัมมนาระยะสั้นโดยใชทรัพยากรบุคคลที่มี

มากมายในเมอืงมินามาตะเปนผูสอน และใชพื้นทีท่ั้งหมดในเมืองเปนบริเวณมหาวทิยาลยั เพื่อเปดโอกาสในการ

เรียนรูวิธกีารปฎิบัติเพื่อสรางเมืองนาํรองดานสิง่แวดลอมในพืน้ที่ปฎิบัติจริงเชนเมืองมินามาตะ รวมทัง้

ประสบการณที่ไดเรียนรูจากโรคมินามาตะ ในครั้งที ่1 มีผูเขารวม 34 คนจากทั่วประเทศ และในอนาคตมีแนวทางที่

จะเขารวมกับมหาวิทยาลยัและหนวยงานอื่น เพื่อจัดระบบใหการเรียนรูดานสิง่แวดลอมในเมืองมนิามาตะสามารถ

นําไปนบัเปนหนวยการเรียนในมหาวทิยาลัยได 

(7) โรงเรียนฝกทักษะส่ิงแวดลอมมินามาตะ : โดยความรวมมือจากมหาวิทยาลยัคุมาโมโตะ เร่ิมเปดสอนเมื่อเดือน

ตุลาคม 2007 ในหวัขอปญหารีไซเคิล การจัดการดานพลงังาน การบริหารจัดการทองถิ่น และอ่ืนๆ เพื่อพฒันา

บุคลากรที่จะสามารถสื่อความสําคัญของการรักษาสิง่แวดลอมออกไปยังโลกภายนอก โดยเปนคอรส 5 ป 

ระยะเวลาเทอมละ 1.5 ป 



- ผลงานจัดงานระดับประเทศและงานประชุมนานาชาต ิ

14 พฤศจิกายน 1991  งานประชุมนานาชาติมินามาตะเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ส่ิงแวดลอมและสุขภาพ มีการ

เสนองานวิจัยจาก 9 ประเทศ และแถลง แนวทางอนาคตของเมืองมนิามาตะกับประเด็นที่

ตองขบคิด 

  7 พฤศจิกายน 1992 งานประชุมไผนานาชาติคร้ังที่ 3 และงานไผแหงชาติคร้ังที ่33  (ถึงวันที่ 14) 

  1 พฤษภาคม  1996 งานมนิามาตะฟอรัมดานสิง่แวดลอมนานาชาติ (ถงึวนัที ่2) 

11 พฤศจิกายน 1998 งานฟอรัมนโยบายสรางทองถิ่นโดยเชิดชูวฒันธรรม ระดบัชาติ คร้ังที่ 8 (ถึงวันที่ 13) 

 24 พฤษภาคม 2000 งานประชุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานสิ่งแวดลอม มินามาตะ (ถงึวนัที ่26) 

 30 พฤษภาคม 2000 งานประชุมนานาชาติส่ิงแวดลอม Mansfield (ถึงวนัที ่1 มิถุนายน) 

 15 ตุลาคม      2001 งานประชุมนานาชาติ ปรอทในฐานะสารปนเปอนทาํลายสิ่งแวดลอม คร้ังที่ 6 ( ถงึวนัที่ 

19) 

  22 สิงหาคม   2002 งานสิ่งแวดลอมสหประชาชาติเด็กคิวชู  in MINAMATA 2002 ( ถงึวนัที่ 24)  

  11 สิงหาคม   2003 งานชุมนุมมาตรฐานสิ่งแวดลอม ISO ฉบับโรงเรียน ระดับชาติ (จัดโดยเมืองมินามาตะ 

สนับสนนุโดยกระทรวงสิ่งแวดลอม) 

   23 สิงหาคม  2003 งานนทิรรศการระดับประเทศเพื่อรวมกนัคดิเรื่องการรีไซเคิลกลองนม (ถึงวนัที่ 24) 

  28 กุมภาพนัธ 2004 งานนทิรรศการระดับประเทศเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศนคร้ังที ่ 1 โดยจังหวัดคุมาโมโตะ 

(ถึงวนัที ่29) 

  10 กุมภาพนัธ 2007 ประชุมนัดพบเมืองทองถิน่ทัว่โลก โดยกระทรวงคมนาคม (ถึงวันที ่11) 

 

 

 


