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มหาวิทยาลยัโอซากา กอนอืน่ขอขอบคุณผูอํานวยการ Japan Foundation กรุงเทพฯ คุณโยชิคา

วา ทาเกจ ิ ผูมอบโอกาสที่มีคายิ่งในการจัดงานสัมมนาครั้งนี ้ ซึง่กไ็ดรับความรวมมือตั้งแตข้ัน

วางแผนงานจาก รศ. สุริชยั หวนัแกว แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั ผูมีบทบาทในการพัฒนา

ประเทศไทยทัง้ดานเศรษฐกจิและสังคมอยางกระตือรือรนดวยความตั้งใจยิ่งมาโดยตลอด ขาพเจา

ขอขอบคุณ รศ.สุริชัย และสถาบนัวิจยัสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัเปนอยางสูงไว ณ ที่นี ้

 

ในวนันี้ขาพเจาขอรับหนาที่เปนผูดาํเนินการสัมมนา แมวาจะยังมีประสบการณไมมากนกั แตกโ็ชค

ดีเปนอยางยิง่ ที่ อ.สุริชัยกรุณารวมทําหนาทีก่ับขาพเจา จึงสบายใจไดวาหากมีเร่ืองยากๆ ก็

สามารถขอความชวยเหลือจาก อ. สุริชัยได  

 

ในการเปดการสัมมนาครั้งนี ้ ขาพเจาจะขอเวลาพูดถึง ความหมายของการหยิบยกตัวอยางจาก

เมืองมนิามาตะ สักเลก็นอย 

 

กอนอื่นขาพเจาอยากเลาประสบการณการไดรูจักกับเมืองมินามาตะ ขาพเจาจาํไดวา ไดยนิชือ่นี้

จากหนงัสือเรียนสมยัมัธยมตน ในหนงัสอือธิบายถงึมลภาวะรายแรงที่เกิดขึ้นในพืน้ที่อุตสาหกรรม

และเหมืองแร ในชวงการเรงพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนหลังแพสงครามโลกครั้งที่ 2  มกีาร

กลาวถึง 4 โรคมลพิษใหญ นัน่คือ โรคอิติอิไต ซึ่งเกดิจากการปนเปอนของสารแคดเมียมลงใน

แหลงน้ําที่จังหวัดโทะยามะ โรคมินามาตะ คร้ังที่ 2 ที่ จังหวัดนงีาตะ โรคหอบหืดเมืองโยกาอิจิ ที่

เกิดจากการปนเปอนกาซซัลเฟอรไดออกไซดในอากาศที่เมืองโยกาอจิิ และโรคมินามาตะที่เกิดจาก

การปนเปอนของสารปรอทอนิทรียลงในแหลงน้าํที่เมืองมนิามาตะ ขาพเจาในวยัมัธยมเขาใจเรื่อง

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนวา เปนการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เติบโตรวดเร็วราว

ปาฏิหาริย จนสามารถเปลงประกายในฐานะมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลก แนนอน

วาพรอมๆไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มีปญหามลพษิเกิดขึ้น แตในครั้งนัน้ขาพเจายอมรับวา 

การพัฒนาสูยคุใหมและการพัฒนาดานอตุสาหกรรมเปนเรื่องที่จะตองมีมลพิษเกิดข้ึนอยางชวย

ไมได ในสมัยนั้นขาพเจาไมสามารถคิดลกึซึ้งลงไปไดวา ปญหามลพิษ ทั้งโรคมนิามาตะและอื่นๆ 

แทที่จริงแลวเปนคําถามถงึรากเงาของนโยบายทางเศรษฐกิจและการพฒันาทางเศรษฐกิจที่พวก



เราตางก็พึง่พงิอยู ไมใชเพยีงปญหาที่เกดิขึ้นตามทางผานของการพฒันา หลังจากนัน้ขาพเจาได

เขาเรียนมหาวทิยาลยัในวิชาเศรษฐศาสตร ขาพเจาสนใจหัวขอเร่ือง ทฤษฎีเศรษฐศาสตรดอย

พัฒนา ทาํงานวิจยัเรื่องความขัดแยงของการพัฒนาเขาสูสมัยใหมของสังคมเศรษฐกิจกับสังคม

วัฒนธรรมรากเงาดัง้เดิมของประเทศกาํลังพัฒนา ในชวงนี้เองที่ขาพเจาเริ่มสนใจระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียน รูจกัและประทับใจ small is beautiful ของชูมัคเกอร ขาพเจาจึงเริ่มคิดวาปญหามลพษิ

ที่จริงแลว ไมใชส่ิงที่จะตองเกิดขึ้นพรอมกับการพัฒนาไปสูยุคใหม แตเปนขอบกพรองของระบบ

เศรษฐกิจที่มนุษยเปนผูสรางขึ้น 

 

ปญหามลภาวะของประเทศญี่ปุนเร่ิมตนขึน้ตั้งแตเมื่อใด ปญหาเริ่มหลังป 1945 หลังจากการพาย

แพสงครามโลกครั้งที ่ 2 ใชหรือไม ที่จริงแลวมิใชเชนนัน้ ปญหามลพิษไดทําใหเกดิความเสียหาย

ตั้งแตการพัฒนาประเทศญีปุ่นสูยุคใหมในสมัยเมจิ  เหตุการณแรกทีแ่สดงถึงปญหามลพษิรายแรง

จากการพัฒนาอุตสาหกรรมคือ ปญหามลพษิเหมืองทองแดงอาชโิอะที่จงัหวัดกมุมะ เปน

เหตุการณแรกที่จุดประเด็นมลพิษจากการพัฒนาเขาสูยคุใหม ที่เกิดขึ้นในชวงทศวรรษ 1880 หลงั

การปฎิรูปเมจไิมถึง 20 ป จากการนาํเทคโนโลยีในโลกตะวนัตกมาใชในการทําเหมืองแร ทาํใหมี

สารเคมีปนเปอนบริเวณภูเขาและแมน้าํรอบเหมือง ซึ่งมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและรางกาย

มนุษย เกดิผลกระทบตอสุขภาพของผูที่อาศัยอยูบริเวณลุมแมน้าํเปนจาํนวนมาก ส่ันคลอน

พื้นฐานทางสงัคมของชุมชน  นายทานากะ โชโซ ซึง่เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรที่มีบานเกิดอยูไม

ไกลจากทองถิน่นี ้ไดนําปญหามลพิษของเหมืองแรอาชโิอะ เปดเผยสูสังคม พรอมกนันัน้ก็มกีารปะ

ทวงเหมืองแรเกิดขึ้น มลภาวะในประเทศญี่ปุนไดแพรกระจายออกไปพรอมกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมเคมี หลงัจากนัน้ก็ยงัมีปญหามลพิษเกิดขึ้นเรื่อยๆ 

 

วิชาเศรษฐศาสตรสรางทฤษฎีตางๆขึ้นโดยยึดถือความร่าํรวยทางวัตถุ การเพิม่รายไดใหคนหมูมาก

นับเปนเปาหมายแรก แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจจึงถกูจัดทําขึน้เพือ่บันดาลเปาหมายนี้ใหเปนจริง 

เพื่อความเปนอยูของคนสวนใหญ ปญหามลภาวะไดถกูจัดวางใหเปนปญหาเฉพาะภายในทองถิน่

ที่เปนแหลงเกดิมลภาวะ และถือวาทองถิน่จะตองจัดการแกไขปญหาภายในนัน้เอง 

 

เราจะสามารถเรียนรูอะไรจากทองถิ่นมินามาตะซึง่หยบิยกขึ้นมาเปนตัวอยางในครัง้นี ้ กอนจะรับ

ฟงบรรยายจากชาวเมืองมินามาตะที่มีความรูความสามารถถึง 3 คน ขาพเจาจะขอกลาวถงึ 3 

มุมมอง ดังนี ้

 
1. ทบทวนการมุงเพิม่ GDP  



ขอใหทุกทานดูในสไลดตอไป นี่คือกราฟแสดงการเจริญเติบโตของ GDP และการเปลี่ยนแปลงของ 

GDP ตอประชากร 1 คนของประเทศญีปุ่นหลงัสงคราม จากกราฟนีส้ามารถมองเห็นรอยทางการ

เติบโตดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของประเทศญี่ปุนหลังสงครามดังที่ไดกลาวมาแลว ในชวงกลาง

ทศวรรษ 1950 ญี่ปุนเสร็จส้ินการฟนฟูประเทศ ดังที่มีคาํกลาววา ราวกับไมใชยุคหลังสงคราม จาก

แผนการเพิ่มรายไดของประชาชนใหเปนสองเทาในทศวรรษ 1960  ประเทศญี่ปุนกาวเขาสูการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจอยางไมลืมหูลืมตา แสดงความสาํเร็จมาอยางตอเนื่อง เมื่อมองการเพิ่มของ 

GDP ตอประชากร 1 คนจะเห็นไดวา นอกจากครึ่งหลงัของทศวรรษ 1990 แลว ญี่ปุนสามารถเพิม่ 

GDP ไดตอเนือ่งมาโดยตลอด อาจกลาวไดวาขอมูลเหลานี้แสดงความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ

ตามแนวทางที่วางไว 

ความกาวหนาทางเศรษฐกจิของประเทศญี่ปุนนีน้ําอะไรมาสูสังคมญีปุ่นบาง แนนอนวาสิ่งนี้นาํมา

ซึ่งผลดีหลายประการ ดังจะเหน็จากกราฟตอไป ขอมูลนี้คือ ขอมูลดานการศึกษาและสาธารณสุข 

แสดงถึงการพฒันาสงัคมของญี่ปุน จะเห็นไดวาในชวงเวลา 60 ปหลังสงคราม ประชาชนที่เรียนถงึ

ระดับมัธยมตน มัธยมปลาย มีมากขึ้นมาก และอายุไขเฉลี่ยก็มากจนเปนที่กลาวขานในสังคมโลก 

แนนอนวาสิ่งเหลานี้เปนหนีแ้รงพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทําใหประเทศสามารถจัดงบประมาณในการ

พัฒนาสังคมได การเพิม่ข้ึนของ GDP ทาํใหความสามารถทางการพฒันาทางเศรษฐกิจมีมากขึน้ 

และภาคสังคมก็มีความสมบูรณข้ึน เปนที่คาดหวังวาความเปนอยูของคนญี่ปุนก็จะสมบูรณข้ึนไป

ดวย  

สไลดตอไปเปนกราฟแสดงความพึงพอใจในการดํารงชวีิตของคนญี่ปุน กราฟนี้ รัฐบาลญี่ปุนไดทาํ

การสํารวจขอมูลความพึงพอใจในการดํารงชีวิตของประชาชนตั้งแตป 1978 โดยสํารวจทกุ 3 ป แม

จะไมมีตัวเลขขอมูล ในชวงทศวรรษ 1950-1960 แตจากกราฟนี้มีจดุที่นาสนใจ นั่นคือ การให

คะแนนความพึงพอใจในการดํารงชีวิตจากคนญี่ปุนเอง มีคะแนนลดลงเรื่อยๆ เมื่อนํากราฟนีม้า

ซอนกับกราฟ GDP จะเหน็วาเวลายิง่ผานไปเสนกราฟทัง้สองเสนก็ยิง่ถางออกจากกนัมากขึน้

เร่ือยๆ จากขอมูลนี้แสดงใหเห็นวา ความสมัพันธของความรูสึกพึงพอใจในความเปนอยูของ

ประชาชน กับความร่ํารวยทีเ่กิดจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ึดเอา GDP เปนสําคัญยิง่มี

นอยลงเรื่อยๆ  ยังมีอีกตัวบงชี้หนึง่ที่อยากจะกลาวเสริมในทีน่ี้ คือ ทีป่ระเทศอเมริกา มีองคกรชื่อวา 

redefining progress ซึง่เปนคลังสมองขององคกรไมแสวงหาผลกาํไร มีตัวชี้วัดหนึง่ซึ่งองคกรนี้

เปนผูพฒันาขึน้เรียกวา GPI โดยคิดจากเนื้อหาของผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นหรือบริการที่จัดให วา

ใหผลบวกหรือลบกับสังคม แลวคิดคะแนนออกมาเปนคาเงนิบวกหรอืลบ อาจกลาวไดวาตัวชีว้ัดนี้

มีการปรับวิธกีารตั้งคาเพิ่มเติมข้ึนจากคา GDP เชน กลองวงจรปดสําหรับปองกนัขโมย ผลิตขึ้น

แลว GDP ก็จะบวกขึน้ แตเมื่อคิดถึงลักษณะการทํางานของมันยิ่งมีกลองผลิตมากขึ้นก็แสดงวา

สังคมยิ่งแยลง ตองหกัคาออก การฆาตัวตายหรือมลภาวะจะถูกคิดเปนคาใชจายในดานลบที่

เกิดขึ้นเสมอ ถือเปนความเสียหายของสงัคมที่ตองนําไปลบในการคดิคา GPI การทํางานบานแม



จะไมมีการซื้อขายในตลาด แตก็นํามาคิดเปนตัวเงินแลวบวกเขาไป (ดตูามในสไลด) มีกลุมหนึง่ที่

นําขอมูลของประเทศญี่ปุนมาคํานวณคา GPI แลวทําเปนกราฟแสดงผล ซึง่อยูในสไลดตอไป จะ

เห็นไดวา GPI กับดรรชนีชี้วัดความพงึพอใจในการดํารงชีวิตมทีิศทางเคลื่อนไหวไปในแนวทาง

เดียวกนั ซึ่งก็หมายความวา GDP อาจเปนตวัชี้วดัที่ไมเหมาะสมสําหรับวัดคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนที่แสดงถึงพัฒนาการทางสงัคม ซึ่งก็แสดงวา การพัฒนาเศรษฐกิจทีมุ่งมองแต GDP ได

ผลิตสิ่งที่ไมเปนผลดีตอสังคมออกมา ตัวอยางจากเมืองมินามาตะเปนตัวชี้ใหเหน็ปญหาของ

วิธีการวัดคุณคาการพฒันาทางเศรษฐกิจที่ใช GDP เปนตัวชีว้ัดหลัก ที่เหน็ไดชัดตัวอยางหนึ่ง 

 
2. ผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงทางภายนอกที่จะทาํใหทองถิ่นลมสลาย : ตัวอยางทัว่ไปของ
ความมั่นคงปลอดภัยของมนุษย  
ประเด็นที ่  2 ที่อยากนาํเสนอไวคือ ตัวอยางของเมืองมินามาตะ เปนตัวอยางในเรื่องความมัน่คง

ปลอดภัยของมนุษยที่เหน็ไดชัด เมื่อพูดถึงความมัน่คงปลอดภัยของมนุษย ประเทศไทยเปน

ประเทศทีก่าวหนากวาที่ใดในโลก ที่มกีารเริ่มต้ังกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย 

ความมัน่คงปลอดภัยของมนุษย หมายถงึ ความพยายามที่จะปองกันความยากลําบากที่เกิดจาก

การสูญเสียปจจัยพืน้ฐานในการดํารงชีวติ ความยากจน ไมสามารถเขารับการศกึษาได กลายเปน

คนเจ็บปวย หรือสูญเสยีชีวิต อันมสีาเหตุจากภายนอกที่แตละบุคคลไมสามารถปองกนัไดดวย

ตัวเอง หรืออาจเรียกวาความเสี่ยง โดยภาครัฐกําหนดนโยบาย (การเตรียมพรอมปองกนั ระบบ

ความชวยเหลอืหลังเกิดเหต ุ ระบบประกนัสังคม และอ่ืนๆ) ที่จะพยายามทาํใหความเสียหาย

ดังกลาวเกิดขึน้นอยที่สุด หรือการดึงเอาพลงัจากประชาชนทีอ่าศัยอยูในปจจุบันเขามาตอสูกับ

ปญหา เพื่อซอมแซมในสวนทีพ่ังทลายแลวนาํไปสูการฟนฟูทางสงัคม  ตัวอยางเมืองมนิามาตะ

แสดงถึงสถานการณที่ประชาชนชาวมินามาตะไมสามารถคาดเดาได เมื่อคนบริโภคอาหารทะเลที่

มีการปนเปอนตอกันมาตามหวงโซอาหาร มลพิษเหลานัน้ก็ไดเผยโฉมหนาขึ้นตอสุขภาพของสตัว

และมนุษยในชื่อโรคมินามาตะ สงผลใหสังคมเมืองมนิามาตะถกูฉกีออกเปนชิ้นๆ เมื่อติดตาม

เร่ืองราวดังกลาวจากสภาพความจริง ตวัอยางนีน้าจะเปนบทเรียนรวมของหลายๆทองถิน่ในโลกที่

กําลังประสบปญหาความเสี่ยงจากภายนอก (ปญหาความอดอยาก สงคราม มหันตภัยตางๆ) อัน

นํามาสูประสบการณโศกนาฏกรรมสังคมลมเหลวในทองถิน่นัน้ และยังเปนตัวอยางที่มีเร่ืองราว

เลาขานจากสายตาของประชาชนอกีมากมาย การพัฒนาความมั่นคงของมนุษยใหเห็นเปน

รูปธรรมและนําไปสงผลกับแนวทางนโยบาย จําเปนจะตองใชเร่ืองราวบอกเลาเหลานี้อยางขาดไป

เสียไมได 

 
3. การเรียนรูการฟนฟูทองถิ่นที่ลมสลาย โดยผูคนในทองถิ่นเอง : นําไปสูการสรางความ
ร่ํารวยที่ตอเนื่อง 



ประเด็นสุดทาย ตวัอยางจากเมืองมนิามาตะเปนตวัอยางที่ยงัมีชีวิต มกีารดําเนนิการตางๆเปน

ปจจุบัน จากความเสีย่งที่สังคมนาํเขามา ทําใหผูคนในทองถิน่ไดรับประสบการณการลมสลายของ

ปจจัยพืน้ฐานในการดํารงชวีิต และประสบการณการเผชิญหนากนัเองภายในชุมชน ผานขั้นตอน

การปรับความเขาใจ มาจนถึงกิจกรรมฟนฟูทองถิน่ โดยองคกรในทองถิน่และประชาชนในทองถิ่น

รวมกันเปนผูดาํเนนิการหลัก การเรียนรูจากตัวอยางนีห้ากนาํไปใชในกรณีความเปนอยูของกลุม

คนที่สูญเสียสภาพปจจัยพืน้ฐานในการดํารงชีวิตที่สามารถอยูไดอยางมั่นใจ และใหความสนใจกบั

สาเหตุถงึรากเหงา จะทาํใหเราคิดถงึเร่ืองความมั่นใจและความปลอดภัยของระดับการดํารงชวีติ

ในสังคม การสรางความภูมใิจของคนในสงัคม การฟนฟูโครงสรางความเชื่อมั่นระหวางบุคคลดวย

กันเอง ซึง่จะนําไปสูความเขาใจถึงปจจัยสําคัญของความสุขและความหวงัของผูคนในสงัคม เมอืง

มินามาตะฟนฟูสังคมทองถิน่มาอยางไร พวกเรานาจะสามารถเรียนรูจากตัวอยางนี้ไดโดยการ

ติดตามขั้นตอนตางๆที่ชาวมนิามาตะเปนผูดําเนนิการมาโดยตลอด 

ในการสัมมนาครั้งนี้หวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองที่เปนอิสระ 

จากทุกๆทานที่มีประสบการณตางๆกัน เพื่อใหเปนการสัมมนาที่มีความหมาย ขาพเจาหวังวา งาน

คร้ังนี้คงจะไมจบลงเพยีงการแนะนําตวัอยางของเมืองมนิามาตะ ขอใหประสบการณจากเมืองมนิา

มาตะเปนจุดเริ่มตนในการพดูคุยถึงตัวอยางที่มีความคลายคลึงกันในเชิงลึก และก็หวงัเปนอยาง

ยิ่งวาชาวมนิามาตะทัง้ 3 ทานจะไดนาํเรื่องราวการพดูคุยในครั้งนี้กลับไปปรับใชไดดวย ซึง่ก็อาจ

กลาวไดวา การสัมมนาครั้งนีก้็เปนสวนหนึ่งในข้ันตอนการฟนฟูเมืองมินามาตะ 

 

ตอไปนี้จะเปนการบรรยายจากคุณโยชิอิ คุณโยชิโมโตะ คุณนุมาตะ จากมุมมองของผูนําฝาย

ปกครอง เจาหนาที่ภาครัฐ และมุมมองของประชาชน จากตัวอยางของมินามาตะ ขอเชิญชวนให

ทุกทานรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมที่พวกเราดํารงชวีิตอยู และปญหาที่เปน

รากเหงาอยางแทจริงของสังคมโลก เพื่อที่พวกเราจะไดรวมสรางระบอบสังคมนยิมของมนษุยและ

ส่ิงแวดลอม เปนสังคมที่พวกเรารวมแบงปนความรูเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาเพื่อความสุขของ

เพื่อนรวมโลก ที่จะนําไปสูการปฏิบัติจริงตอไป 

 

ขาพเจาขอจบปาฐกถานําไวเพียงเทานี้ ขอบคุณทุกทานที่กรุณารับฟง 

 

 

 


