
วิชาทองถิ่นศึกษา – เพ่ือสรางความมีชีวิตชีวาในเมืองและหมูบาน 

การดึงพลังจากทองถิ่นและผูคน 

 

1 --- บทนํา 

วิชาทองถิ่นศึกษา คือการศึกษาเรื่องราวของทองถิ่น 

เลิกออนขอสิ่งที่ไมมี เปล่ียนมาเปนการคนหาสิ่งที่มีอยู คนหา

พลังของทองถิ่น ดึงพลังของแตละบุคคลออกมา นําส่ิงที่มีอยู

สอดประสานกันขึ้นใหม สรางวัตถุ สรางความเปนอยู สราง

ทองถิ่น ตอกย้ําถึงเอกลักษณ ซึ่งก็คือ ลักษณะทางกายภาพ

และวิถีความเปนอยูที่มีเร่ืองราวในตัวเอง นําความเชื่อม่ันที่มี

ตอแผนดิน ผูคน และตนเองคืนกลับมา สรางเสริมพลังใน

การสรางสรรคไดดวยตัวของผูคนในทองถิ่นเอง 

วิชาทองถิ่นศึกษา เกิดขึ้นจากความรวมมือของคนใน

ทองถิ่น ที่พยายามนําความราเริงสดใสและมีชีวิตชีวา 

กลับคืนมา ดวยความรวมมือทางดานสิ่งแวดลอม หลังจาก

ปญหาโรคมินามาตะที่ทรมานประชาชนมาเปนเวลานาน 

วิชาทองถิ่นศึกษาไมมีวิธีปฏิบัติที่ตายตัว วิธีปฏิบัตินั้นจะตอง

พัฒนาขึ้นมาจากผืนแผนดินแหงทองถิ่น และประชาชนใน

ทองถิ่นนั้นๆ เร่ืองราวของเมืองมินามาตะที่ไดกลาวถึงนี้ จึง

เปนเพยีงวิธีหนึ่งที่เหมาะสมกับเมืองมินามาตะเทานั้น 

วิชาทองถิ่นศึกษา เกิดขึ้นจากความรวมมือของคนใน

ทองถิ่น ที่พยายามนําความราเริงสดใสและมีชีวิตชีวา 

กลับคืนมา ดวยความรวมมือทางดานสิ่งแวดลอม หลังจาก

ปญหาโรคมินามาตะที่ทรมานประชาชนมาเปนเวลานาน 

วิชาทองถิ่นศึกษาไมมีวิธีปฏิบัติที่ตายตัว วิธีปฏิบัตินั้นจะตอง

พัฒนาขึ้นมาจากผืนแผนดินแหงทองถิ่น และประชาชนใน

ทองถิ่นนั้นๆ เร่ืองราวของเมืองมินามาตะที่ไดกลาวถึงนี้ จึง

เปนเพยีงวิธีหนึ่งที่เหมาะสมกับเมืองมินามาตะเทานั้น 

ส่ิงแรกที่อยากจะแนะนําคือ การสรางเมืองมินามาตะ ส่ิงแรกที่อยากจะแนะนําคือ การสรางเมืองมินามาตะ 

ภาพ 1 -  งานระลึกถึงดวงวิญญาณเหยื่อโรคมินามาตะ 

ใหเป เมืองแหงส่ิงแวดลอม ดวยการคนหาสิ่งที่มีอยูและ

างเมืองมินามาตะเปนเมืองแหงส่ิงแวดลอม 

และเมืองมินามาตะพลิก

เปล่ีย

น

เหยื่

ร

ภาพ 2 -  การแยกขยะโดยประชาชน ภาพ 1 -  งานระลึกถึงดวงวิญญาณเหยื่อโรคมินามาตะ 

ใหเป เมืองแหงส่ิงแวดลอม ดวยการคนหาสิ่งที่มีอยูและ

างเมืองมินามาตะเปนเมืองแหงส่ิงแวดลอม 

และเมืองมินามาตะพลิก

เปล่ีย

น

เหยื่

ร

ภาพ 2 -  การแยกขยะโดยประชาชน 

  
โยชิโมโตะ เท็ตสึโร Yoshimoto Tetsuro ประธานเครือขายทองถิ่นศึกษา 

นน

ติดตามความเปนไปของสายน้ํา ตอจากนั้นจะไดกลาวถึง 

พิพิธภัณฑทั้งหมูบานและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในแตละ

เขต และสุดทายจะไดแนะนําวิชาทองถิ่นศึกษาตามความคิด

ของขาพเจา 
 

2 ---

ติดตามความเปนไปของสายน้ํา ตอจากนั้นจะไดกลาวถึง 

พิพิธภัณฑทั้งหมูบานและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในแตละ

เขต และสุดทายจะไดแนะนําวิชาทองถิ่นศึกษาตามความคิด

ของขาพเจา 
 

2 --- การสร การสร
จากความรวมมือของประชาชน 

ป 1991 จังหวัดคุมาโมโตะ
จากความรวมมือของประชาชน 

ป 1991 จังหวัดคุมาโมโตะ

น ินามาตะเมืองแหง

ส่ิงแวดลอม ดวยความรวมมือจากประชาชน ใหมินามาตะ

เปนเมืองที่ระมัดระวังและดูแล น้ํา ขยะ อาหาร เพื่อมิให

ความสูญเสียที่เคยเกิดขึ้นจากโรคมินามาตะสูญเปลา 

ป 1992 มีการจัดงานระลึกถึงดวงวิญญาณผูตกเป

นนโยบาย มาเปนการสรางเมืองมินามาตะเมืองแหง

ส่ิงแวดลอม ดวยความรวมมือจากประชาชน ใหมินามาตะ

เปนเมืองที่ระมัดระวังและดูแล น้ํา ขยะ อาหาร เพื่อมิให

ความสูญเสียที่เคยเกิดขึ้นจากโรคมินามาตะสูญเปลา 

ป 1992 มีการจัดงานระลึกถึงดวงวิญญาณผูตกเป

นโยบาย มาเปนการสรางเมืองม

อโรคมินามาตะ ป 1993 เปดคอรสพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง

โรคมินามาตะสําหรับประชาชนทั่วไป (ปจจุบันเปนแผนก

พูดคุยสนทนา) และไดเร่ิมการแยกขยะและลดปริมาณขยะ

จากกิจกรรมที่ป ะชาชนเขารวม 

อโรคมินามาตะ ป 1993 เปดคอรสพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง

โรคมินามาตะสําหรับประชาชนทั่วไป (ปจจุบันเปนแผนก

พูดคุยสนทนา) และไดเร่ิมการแยกขยะและลดปริมาณขยะ

จากกิจกรรมที่ป ะชาชนเขารวม 

ประธานเครือขายทองถิ่นศึกษา 



เดือนกุมภาพันธ ป 2000 เมืองมินามาตะไดรับการ

กระทรวงสิ่งแวดลอมและ

กระท

ียน

นัก

นาม

าม

ลี่ยนคนที่ตองการแกลงเรา ดังนั้นเราจึง

ตอง

ที่ยาวน

รพัยากรทองถิ่นและแผนที่เสนทางน้ํา 

ารฟนฟูเมืองมินามาตะเริ่มจากการคนหาสิ่งที่มีอยู ป 

ัวมิ

นาม

ชวง

าพเจาถามกลับไปวา  

“ ใน

 

 จะดื่มเบียรใหอรอยที่สุด ตองดื่ม

พรอ

ง 

นห

้ําโดยการทําแผนที่ขนาด 1/2500 แสดง

แมน

รับรองเปน ECO-TOWN จาก

รวงเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม มีการตั้งบริษัทอุตสาห-

กรรมหมุนเว  เปนโรงงานรีไซเคิลขวดแกวและเครื่องใช 

ไฟฟาจํานวน 7 บริษัท มีการจางพ งานเขาทํางาน 120 คน 

หลังเปลี่ยนนโยบายมาได10 ป ผลจากกิจกรรมสงเสริม

การสรางสิ่งแวดลอมที่ดีของเมืองมินามาตะก็เกิดผล เมืองมิ

าตะเปลี่ยนโฉมใหมเปนเมืองแหงส่ิงแวดลอม ประชาชน

สามารถพูดวาเปนชาวเมืองมินามาตะไดอยางภาคภูมิใจ 

การดําเนินการนี้ไดรับความสนใจทั้งจากในและนอกประเทศ 

มีผูเขามาดูงานที่เมืองมินามาตะมากมาย ประชาชนไดคว

ภูมิใจในถิ่นฐานของตัวเองกลับมา  พวกเขาพากันพูดวา  

“ ราวกับปาฏิหาริย ” 

คุณ สึกิโมโตะ เอโกะ ซึ่งเปนผูปวยโรคมินามาตะกลาว

วา ” เราไมสามารถเป

เปลี่ยนเสียเอง ” กวา 40 ปที่เมืองมินามาตะกลายเปน

เมืองที่ผูคนไมสามารถเขาทํางาน ไมสามารถแตงงาน 

ผลิตผลทางการเกษตรที่ใชชื่อเมืองมินามาตะไมสามารถขาย

ได เปนความทุกขอยางใหญหลวง าน  เราไมสามารถ

เปล่ียนแปลงสังคมภายนอกได เมืองมินามาตะจึงหันมา

เปล่ียนตัวเอง 

 

3 --- แผนที่ท
ก

1991 เกิดการเคลื่อนไหวตั้งองคกรทองถิ่น  กลุมรวมต

าตะ ขึ้นใน 26 เขตของเมือง เปนกลุมของผูริเร่ิมหรือให

การสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดจากภายในเขต หลังจากการ

รวมตัวเพื่อปรึกษาเรื่องส่ิงแวดลอมในชวงฤดูใบไมผลิ ก็เขาสู

กิจกรรมการสรางแผนที่ทรัพยากรทองถิ่นใน ฤดูใบไมรวง 

เปาหมายคือ การเริ่มทําในสิ่งที่สามารถทําเองไดโดยไมรอพึ่ง

ภาครัฐ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จึงเปนการคนหาสิ่งที่ตนเองมีอยู

เพื่อนํามาพิจารณาคุณคาและปรับใช  

อยูมาวันหนึ่ง มีผูแทนชุมชนคนหนึ่งมาหาขาพเจา เขา

บอกวา “ ที่เขตของผมไมมีอะไรเลย ” ข

แมน้ํา บนภูเขา ในทะเล มีอะไรบาง มีตนไมใหญบาง

ไหม มีนกชนิดใดบาง “ คราวนี้เขาตอบไดหลายอยาง มีทั้ง

ผักอุโดะ ผักวาราบิ ผักกูด ปลาไหล ปลาฮายะ ปลาคารพ 

ปลานิล ปูกามดาบ กุงฝอย ชาวบานบอกวา   “ ถาจะเอาของ 

พวกนี้ละก็ มีเยอะแยะ  “ 

เมื่อลองสํารวจดูพบวา “ มีตนเคมโปกานาชิ (ตนไมหา

ยาก) 9 ตน ไผจิ๋ว 4 กอ

มชมพระอาทิตยตกที่หนาผายุโนะโกะ! “ นอกจากนี้ยัง

ทราบอีกวา ไขจากตนฮาเสะซึ่งเปนวัตถุดิบในการทําเทียน

ญี่ปุนนั้น เมืองมินามาตะผลิตไดถึง 30% จากปริมาณ

ทั้งหมดในประเทศ ทําใหมีการสราง พิพิธภัณฑตนฮาเสะ 

ทําการผลิตเทียน ผลที่ไดที่นาดีใจที่สุดคือ การเลิกบน เลิก

ออนขอสิ่งที่ไมมี พยายามคนหาสิ่งที่มีอยูแลวทําใหเกิด

คุณคา เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดวยตนเองเพื่อดูแล

และปกครองตนเอ ตั้งแตนั้นมา กลุมรวมตัวมินามาตะก็

กลายเป ัวเรือใหญในการคัดแยกขยะอยางละเอียด เปน

การผลักดันปฏิบัติการฟนฟูเมืองมินามาตะจากความรวมมือ

ของประชาชน 

และในป 1992 ทั้ง 26 เขตของเมืองมินามาตะ ไดเร่ิม

สํารวจเสนทางน

้ํา คลองสงน้ํา แหลงเก็บน้ํา ทางแยกของแมน้ํา ผืนนา ที่

ไร ปา บอน้ํา ประปาธรรมชาติ และแหลงน้ําภายในบาน  

แผนภูมิ 1 – แผนที่ทรัพยากรทองถิน่ 

แผนภูมิ 2 – แผนที่เสนทางน้ํา 



รวมทั้งศาลเทพเจาแหงน้ําและเทพเจาแหงภูเขา เปนแผนที่

บวา ความเปนอยูของหมูบาน

น

ี่

ว

เพื่อการดํารงชีวิตที่นี่ วางผืนนา

ไวบร ้ํา

 
ภาครัฐเปนผูเขารวม 

ินามาตะ เดิมไมมีใครเขาไปหา

ยกเว

เป

ชา

าร

นอยูของ

ตัวเองและเรื่อ

ท ห

น ถ

ม

ตสึเมะ 

ทัตส  40 

ี้อ

 

ลงสี เมื่อทําการสํารวจจึงพ

ขึ้นอยูกับน้ําทั้งส้ิน ผืนนาจะตั้งอยูทางปลายแม ้ํามากกวา

สวนทมีคลองสงน้ํา มีบานเรือนตั้งอยูริมเชิงเขา (เพื่อใหมีน้ํา

สะอาดไวดื่ม) มากก าริมคลองสงน้ํา รอบบานมีพื้นที่ไร เปน

ภาพบรรยากาศที่ดีทีเดียว 

ที่จริงแลว ชาวบานไมไดตั้งใจสรางหมูบานที่สวยงาม

ขึ้นมาเลย แตทุกอยางทําไป

ิเวณปลายน  สวนบานเรือนและไรอยูตามเชิงเขา นั่น

เปนระบบระเบียบที่ขึ้นอยูกับน้ํา นํามาซึ่งสภาพดังกลาวของ

หมูบาน หากจะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ สภาพของหมูบานคือ

สภาพเพื่อการดํารงชีวิต และผลที่เกิดขึ้นก็คือความสวยงาม 

 

4 --- พิพิธภัณฑทั้งหมูบาน กิจกรรมทีน่ําโดยประชาชน

ชุมชนคะกุเมอิชิ มีทั้งหมด 40 หลังคาเรือน ตั้งอยู

บริเวณตนน้ําของแมน้ําม

นแตจะเปนญาติพี่นอง ปจจุบัน ในเวลา 3 ปครึ่งมีผูเขา

ไปเยี่ยมเยียนกวา 1,600 คน กลาย นสถานที่ที่ไดรับความ

นิยมมากที่สุดในมินามาตะ ที่เปนเชนนั้นก็เนื่องจากกิจกรรม 

พิพิธภัณฑทั้งหมูบาน ที่เร่ิมขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ป 

2002 เปนกิจกรรมที่ทางมินามาตะคิดขึ้นเอง  มีเจาหนาที่

ศิลปะการดํารงชีวิต 8 คน คอยแนะนําวีถีความเปนอยูของ

ชุมชน ชางฝมือในการดํารงชีวิต 15 คนไปเก็บผักปา ปลูกผัก 

และทํางานอื่นๆอยางตั้งอกตั้งใจ คุณสมบัติที่ตองมีในการ

เปนเจาหนาที่เหลานี้คือ จะตองไมพูดวา ที่นี่ไมมีอะไรเลย 

เจาหนาที่ศิลปะการดํารงชีวิตและ งฝมือการดํารงชีวิต จะ

เขารับการอบรมใหเลิกคิดวา “ ที่นี่ไมมีอะไรเลย “  ในก

อบรม จะใหเขาเหลานี้ทําการสํารวจความเป

งราวของชุมชน โดยสํารวจบานของตัวเองและ

รอบๆบริเวณบาน เปนการสํารวจสิ่งที่มีในทองถิ่น นี่คือ

ภาคปฏิบัติของวิชา องถิ่นศึกษา เปนการดึงเอาพลังแ งการ

ดํารงชีวิตของชุมชนคะกุเมอิชิออกมา ดวยการใหผูคน

ภายนอกเขามาสนใจสิ่งที่มีอยู  ตื่นเต ายภาพ แลวตั้ง

คําถามวา “ หญานี้ชื่อวาอะไร“  “ ใชอยางไร“  เมื่อนํา

ภาพถายออกมาวางเรียงแลววาดเปนแผนที่ ผูคนในทองถิ่น

พากันจองมองภาพถายอยางสนใจ คลายกับวามองเห็นอยู

ทุกวัน แตก็ไมรูวานั่นเปนสถานที่ตรงไหน เม่ือถายภาพก็จะ

เร่ิมมองเห็นรายละเอียดเล็กๆนอยๆที่เคยมองขามผานไป 

เปนการพัฒนาคุณลักษณะความตื่นตัวตอส่ิงที่มีอยูใกลๆ 

พัฒนาความสนใจในดานนั้น ไมใชส่ิงที่ไมมี และการซักถา

ก็จะชวยดึงพลังที่มองไมเห็นที่มีอยูในหมูบานออกมา 

ภาพวาดแผนที่สําเร็จลงแลว โลกของคุณคั

ึโอะ ผูทํางานกับปามานานถึง ป จนไดรับการขนาน

นามวา หัวหนาใหญแหงปา  คุณโมริชิตะ ฮิโรชิ ผูปลูกผัก

ปลอดสารพิษ  คุณโคะจิมะ โทชิฮารุ ผูเล้ียงผึ้งดินอยูในสวน 

อาหารประเภทตุนฝมือผูหญิงในหมูบานที่ขึ้นชื่อวารสชาติไม

เหมือนที่ไหน พลังพื้นฐานในการดํารงชีวิตของชุมชนคะกุเมอิ

ชิ ปรากฏขึ้นใหเห็น และในปจจุบันเจาหนาที่ศิลปะการ

ดํารงชีวิตก็ไดใชแผนที่น ธิบายใหผูมาเยือนฟงพรอมรอยยิ้ม 

เมื่อไดเปนผูนําทาง ความรูสึกตอภูเขาก็เปล่ียนไป เกิดความ

เขาใจวาเมื่อเขาปาก็จะมีอาหารอยูมากมาย ผูคนภายนอก

ไดชวยสอนใหผูคนในทองถิ่น รูจักความดีงามในทองถิ่นของ

ตนเอง ชาวบานพากันดูแลตัดหญาใหหมูบานดูสวยงาม ชุด

ผลิตเตาหูและตะกราจายกับขาวที่ทําดวยเชือกฟางก็เร่ิมขาย

ดี ผูมาเยือนสนุกกับคอรสแนะนําหมูบานพรอมอาหาร ใน 

ราคา 2,500 เยน ซึ่งแบงคืน 10% ใหหมูบาน

เงินสวนนี้สะสมมาเกือบถึง 300,000 เยนแลว 

เจาหนาที่ศิลปะการดํารงชีวิตกลาววา ส่ิงที่ดี 

ภาพ 3 – จับปูในแมน้ํา (เขตคะกเุมอิชิ)     เสริฟอาหารแบบคะกุเมอชิิ ภาพ 5 – ชาวคะกุเมอิช ิพิพิธภัณฑภาพ 4 – ทั้งหมูบาน 



ที่สุดคือหมูบานมีความคึกคักขึ้น ซึ่งเปนเรื่องที่ดีมาก 

ประชาชนในชุมชนคะกุเมอิชิเร่ิมหันมามองสิ่งที่อยู

รอบตัว จากเดิมที่มองฝนไปถึงความสุขที่อยูไกล เปล่ียน

กลับมามองสถานที่ที่กําลังอาศัยอยู มองดูวิถีการดํารงชีวิต 

ผูทําหนาที่หัวหนาพิพิธภัณฑ คือคุณคัตสึเมะ ยูทากะ กรรม- 

การการเกษตรผูมีมนุษยสัมพันธดีมาก เขาชักชวนผูคนใน

หมูบานดวยใบหนายิ้มแยม เปนผูนําพิพิธภัณฑทั้งหมูบานให

เดินไปตามแนวทางจนสําเร็จ สํานักงานเมืองไดชวยเหลือ

ความเคลื่อนไหวที่เกิดจากประชาชนนี้อยางเต็มที่ นี่ไมใช

ความรวมมือของประชาชน แตเปนการริเร่ิมของประชาชน 

ภาครัฐพยายามอยางเต็มที่ที่จะดึงพลังของเขตคะกุเมอิชิ 

พลังจากผูคนที่อาศัยอยูออกมาใหได นั่นคือ กิจกรรมนี้ริเริ่ม

โดยประชาชน ประชาชนเปนผูมีบทบาทหลัก ภาครัฐเปน

ผูเขารวมและสงเสริม 

 

5 --- วิชาทองถิ่นศึกษา 

(1) “ ที่มินามาตะ ตองเปนการสรางเมืองมินามาตะ 
ไมใชการสรางทองถิ่น  … “ 

ไมนาเชื่อวาหลายๆคนไมสามารถอธิบายถิ่นที่อยูของ

ตัวเองดวยคําพูดของตัวเองได การที่ผูคนไมรูจักถิ่นฐานเปน

เหตุใหเกิดโรคปดกั้นความเปนตัวของตัวเอง เมื่อออกไปสู

โลกภายนอกโดยยังไมรูจักตัวเอง ไมรูจักทองถิ่นของตัวเอง ก็

จะรับความเปนภายนอกเขามาโดยไมยั้งคิด หรือตอตานโลก

ภายนอกอยางรุนแรง การเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงทําให

สูญเสียความเปนคน การไมยอมเปลี่ยนแปลงเลยก็จะทําให

ทุกขทรมาน วิชาทองถิ่นศึกษาในกาวแรกทําใหคนสามารถ

อธิบายความเปนตัวเองและทองถิ่นของตัวเองได วิชานี้

สามารถเร่ิมไดจาก การฟงเรื่องราวของพอแม นั่นคือกาวแรก

ของวิชาทองถิ่นศึกษา วิธีใชน้ําภายในบาน ตนไมในบานที่

สามารถนํามาใชได การที่ครอบครัวปลูกผักสวนครัวโดย

แบงเปนพื้นที่เล็กๆ ในปหนึ่งผลิตผักไดถึง 46 ชนิด ดอกไมที่

นํามาปกแจกันหนาหิ้งบรรพบุรุษเปนดอกไมที่ปลูกเอง ผักที่

ปลูกไดมีเหลือถึงกวาครึ่งนําไปแจกเพื่อนบานและญาติๆได 

ส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตเปนเรื่องนาตื่นเตน 

เมื่อเดินชมเมืองก็จะทราบวา มินามาตะเปนพื้นที่ลุม

แมน้ํามินามาตะตั้งแตตนน้ําจนออกทะเล เร่ืองราวที่เกิดขึ้น

ในอดีตทําใหสามารถมองเห็นสภาพทั่วไปที่เกิดขึ้นจากการ

พัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุน ทําใหเราทราบวามินามาตะ

เปรียบเสมือนประเทศญี่ปุนที่ยอสวนลงมา จึงเกิดความคิด

วา ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนศตวรรษแหงส่ิงแวดลอมก็จะเปน

ศตวรรษของมินามาตะเชนเดียวกัน จึงเกิดกิจกรรมสราง

เมืองมินามาตะ ที่ใหความสําคัญกับน้ํา ขยะ และอาหาร 

 
 

แผนภูมิ 3 – การจัดการวิชาทองถิน่ศึกษา 

 (2) การจัดการวิชาทองถิ่นศึกษา  
วิชาทองถิ่นศึกษาเปนการสํารวจดวยตัวเองเพื่อนําผล

สํารวจไปใช สํารวจแลวนําไปคิด ไมเพียงแตจะใชในการ

สรางทองถิ่น แตยังนําไปใชในการสรางวัตถุ สรางชีวิตความ

เปนอยูไดดวย 

วิชาทองถิ่นศึกษาแบงเปน 2 ชวง ชวงแรกคือ วิชา

ทองถิ่นศึกษาพื้นฐาน สํารวจทางเดินของน้ําและสํารวจทุก

ส่ิงที่มีอยูในทองถิ่น ถายภาพสิ่งที่มีอยูแลวสอบถาม

รายละเอียดจากคนในทองถิ่นทีละอยาง นําไปบันทึกไว ขั้น

ตอไป นําส่ิงที่สํารวจแลวประหลาดใจหรือเพิ่งรูวามี วาด

อยางงายๆลงในแผนที่ภาพ เมื่อมองดูแผนที่แลว คิดตอไปวา

แตละอยางมีความหมายอยางไร แลวเขียนบันทึกลงไป ใน

แผนที่ภาพจะแสดงสวนที่ปลูกพืชสวนครัว วิธีการวางหินและ

อื่นๆอีกมากมาย จากนั้นใหคิดตอไป เชน การปลูกผักสวน

ครัวจะทําใหคนชรามีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว เปนการ

กาวตอจากสิ่งที่มองเห็นไปสูส่ิงที่มองไมเห็น 

ขั้นตอไปคือวิชาทองถิ่นศึกษาเพื่อนําไปใช เชน นําไป

เปนเอกสารพื้นฐานในการจัด  green tourism  นําไปใชในการ

อบรมและชวยในการแนะนําหมูบานสําหรับเจาหนาที่ศิลปะ

การดํารงชีวิตของพิพิธภัณฑทั้งหมูบาน ซึ่งเปนกิจกรรม

เอกลักษณของเมืองมินามาตะ หรือแตกออกเปนการสํารวจ

แตละเรื่อง เชน วิชาอาหารทองถิ่นศึกษา วิชาน้ําทองถิ่น

ศึกษา อาจจะเริ่มจากดานใดก็ได แตการเริ่มจากสํารวจอยาง



กวางๆ แลวคอยคัดเลือกหัวขอที่สนใจเพื่อสํารวจใหลึก

ละเอียดลงไป จะทําใหไดขอมูลทั้งในดานกวางและดานลึก 

 

(3) การแพรกระจายของวิชาทองถิ่นศึกษา  
วิชาทองถิ่นศึกษาเกิดขึ้นที่เมืองมินามาตะ เติบโตที่เมือง

ริคุเซ็นทากาตะ จังหวัดอิวาเตะ แพรหลายไปเปน วิชาบาน

เกิดศึกษาจังหวัดมิเอะ และแพรกระจายตอไปทั่วประเทศ 

การที่วิชานี้แพรหลายออกไปแสดงวาจะตองมีดีอะไรสัก

อยาง ที่ผานมาใครๆก็สนใจความสุขที่อยูหางไกล ดํารงชีวิต

อยูโดยการมองและฝนถึงเมืองใหญ ประธานองคการบริหาร

สวนตําบลอายะ  จังหวัดมิยาซากิ ซึ่งเคยเปนทองถิ่นที่ผูคน

เคยพากันยายออก ไดกลาวไววา “ เปนบานนอกก็ตอง

พัฒนาแบบบานนอก โดยหันหลังใหเมืองใหญเสีย “  ทองถิ่น

จะตองกมลงมองรอบๆตัวเอง แตวิธีการดีๆที่จะมองตัวเองใน

มุมใหมยังไมมีมากอน วิชาทองถิ่นศึกษาไดเสนอวิธีการมอง

มุมใหมวิธีหนึ่ง 

ปญหาคือ ใครจะเปนผูดําเนินการ ในวิชาทองถิ่นศึกษา 

ผูคนในทองถิ่นจะตองเปนแกนหลัก แตหากมีเพียงคนใน

ทองถิ่นก็จะกลายเปนการคิดไปเองโดยไมฟงคนอื่น จึงตอง

ดําเนินการไปพรอมกับคนที่มาจากภายนอก ที่ทําตัวเหมือน

สายลม ไมส่ังสอน เพียงแสดงความตื่นเตน ซักถาม ดึงเอา

พลังของคนในทองถิ่นออกมา วิชาทองถิ่นศึกษาคือการดึง

เอาพลังความเปนไปไดของทองถิ่นออกมา เพื่อนําไปใช และ

เพื่อสรางสรรควัตถุ สรางสรรคทองถิ่น สรางสรรคความ

เปนอยู ใหผูอาศัยอยูอยางมีความสุข  

 วิธีการของวิชาทองถิ่นศึกษา แตกตางจากวิชาอื่นที่การ

จดจองมอง สํารวจโลกใบเล็กๆ เพื่อดึงเอาพลังความเปนไป

ไดของทองถิ่นออกมา ดังคํากลาวที่วา “ ไมรูมากอนเลยวา 

เร่ืองที่รูๆกันอยู จริงๆแลวไมมีใครรูจริงสักคน “ 
 

6 --- บทสงทาย 

วิชาทองถิ่นศึกษา มีจุดมุงหมายเพื่อสรางเมือง และ

หมูบานที่เขมแข็ง ทั้งดานธรรมชาติและเศรษฐกิจของบุคคล

และชุมชน อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจตองมองใน 3 ระดับ 

ไดแก เศรษฐกิจการเงิน เศรษฐกิจการพึ่งพาซึ่งกันและกันที่

เรียกวาเศรษฐกิจชุมชน และการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช

บริโภคภายในครอบครัวที่เรียกวาเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง 

ความเขมแข็งทั้ง 3 ประการ และ เศรษฐกิจทั้ง 3 ระดับ 

ทองถิ่นจะสามารถสรางขึ้นไดอยางไร นิทเช นักปรัชญากลาว

ไววา “ เมื่อขุดพื้นดินที่เราเหยียบอยูลงไปใหลึก แหลงน้ําแหง

ความรูจะพวยพุงออกมา “ เราตองรูจักส่ิงที่อยูใกลตัว รูจักส่ิง

ที่มีอยู คนหา แลวนําส่ิงที่มีอยูกับส่ิงที่มีอยูมาสอดประสาน 

กันใหม การที่ประชาชนมีพลังแหงการสรางสรรคส่ิงใหม มี

พลังที่จะทําไดดวยตัวเอง เปนจุดเริ่มตนของการสรางชุมชนที่

เขมแข็ง และเปนการสรางความหวังในการดํารงชีวิตใน

ทองถิ่น 
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