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ดร.ณัฏฐ์  ลีละวัฒน์

วัน
ก่อนผมได้รับหนังสือนิทาน “ถึงคุณในอีกพันปีข้างหน้า” 

แต่งโดยคณุโชจโิชจ ิ(Shoujishouji, 2016) เป็นอกีเรือ่งราว

ที่น่าเศร้าอ่านแล้วน�้าตาไหล ซึ่งเล่าจากเรื่องจริงของครอบครัวหนึ่ง

ในประเทศญ่ีปุน่ เหตกุารณ์วนัที ่11 มนีาคม พ.ศ. 2554 เป็นเหตุการณ์

ที่ท�าให้เด็กชายตัวน้อย และคุณพ่อของเขาต้องพรากจากคุณแม่  

และน้องชายท่ีเป็นที่รัก จากคล่ืนยักษ์สึนามิที่เข้าปะทะชายฝั่งทาง

ตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น 

เนื่องด้วยคุณแม่พร้อมด้วยน้องชายตัดสินใจกลับไปส�ารวจ

ดคูวามเสยีหายของบ้านของพวกเขาหลังจากท่ีเกิดแผ่นดนิไหวรนุแรง 

ในเนือ้หาของนทิานเรือ่งน้ีมกีารกล่าวถึง “เนินเขาแห่งความหวังพนัปี” 

ท่านผูอ่้านคงเริม่สงสยัแล้วว่าเนินนีค้อือะไร เลยขอน�ามาเล่าสูก่นัฟัง

เนินเขาแห่งความหวังพันปี

เมืองอิวะนุมะ (岩沼市) ตั้งอยู่ในจังหวัดมิยะงิ (宮城県) 

ภูมิภาคโทโฮคุ เป็นหน่ึงในเมืองท่ีได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก 

เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อปี พ.ศ. 2554 จากพื้นที่ชุมชนที่ม ี

บ้านเรอืนมากมายในบรเิวณใกล้ชายฝ่ัง กลายเป็นพืน้ทีร่าบเรยีบทีห่ลง

เหลือเพยีง “ฐานอาคาร” และซากปรกัหกัพงั ถ้าท่านผูอ่้านเดินทางไป

บรเิวณนัน้ในปัจจบุนัคงเดาได้ยากว่าสมยัก่อนเป็นอย่างไร 

หลงัจากน้ันได้มโีครงการซึง่รเิริม่โดยเมอืงอวิะนมุะอนัเกดิจาก

ความหวงัทีจ่ะสร้างอนุสรณ์เพือ่ระลกึถึงผูเ้สยีชวีติ และสร้างทีห่นภียัที่

ช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างยั่งยืนไปอีกนับพันปีข้างหน้า โครงการนี้

เป็นการก่อสร้างเนนิเขา ภายใต้ชือ่โครงการ “千年希望の丘” หรอื 

เนนิเขาแห่งความหวังพนัปี (Millennium Hope Hills) โดยสร้างด้วยเศษ

กระเบือ้งหลงัคา และซากจากสิง่ปลกูสร้างต่างๆทีห่ลงเหลอือยูจ่ากการ

ถูกคล่ืนสึนามเิข้าจูโ่จม (Suppasri, 2013; Whitefield, 2014)

\

ภาพเนนิเขาแห่งความหวงัพนัปี	(ถ่ายเมือ่วนัที	่27	พ.ย.	2559)

เนนิเข�แห่งคว�มหวงัพนัปี
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ในบริเวณนั้นมีการสร้างอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตจาก

คลื่นสึนามิ ปี พ.ศ. 2554  สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ และสมเด็จ

พระจักรพรรดินีมิชิโกะเสด็จมาพระราชทานดอกไม้ที่อนุสรณ์แห่งนี้ 

เมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา (Velgus, 2015)

เนินเขาหนีภัย

เนินเขาแห่งนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นให้เป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านภัย

สนึามกิบัผูท้ีส่นใจ เนิน่เขานีน้อกจากจะเป็นสญัลกัษณ์แห่งความหวงั

แล้วยงัสามารถใช้เป็นทีห่นภียัจากคลืน่สนึามทิีส่งู 11 เมตรได้อกีด้วย 

นี่ไงชาวญี่ปุ่นเวลาคิดจะท�าอะไรแล้วนอกจากสัญลักษณ์หรือความ

หมายแล้ว เขายังมองต่อไปถึงฟังก์ชั่นการท�างานอีกด้วย

ป้ายแสดงพืน้ทีห่นภียัคลืน่สนึามสิงู	11	เมตร

บนเนินหนีภัยเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเสาไฟให้แสงสว่างโดยใช้

พลงังานแสงอาทิตย์ และยังเป็นจดุชาร์จโทรศพัท์มอืถือบนเนนิเขาใน

กรณีฉุกเฉิน คงไม่ได้มีไว้ให้คนไปชาร์จโทรศัพท์เพื่อเล่นเกมส์แต่เพื่อ

ให้ผู้หนีภัยสามารถโทรศัพท์เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือในกรณีภัย

พิบัติได้..สุดยอดไหมครับ

บริเวณที่หนีภัยได้ถูกออกแบบให้มีหลังคาและท่ีน่ังพัก ใต้

เก้าอี้นั่งพักมีอุปกรณ์ที่สามารถประกอบเป็นเตาเพื่อจุดไฟต้มอาหาร 

และยังมีอุปกรณ์ซึ่งสามารถดึงและขึงผ้าใบซึ่งถูกติดไว้ใต้หลังคา

ส�าหรับกรณีที่อากาศเย็น หรือฝนตก และผู้หนีภัยจ�าเป็นต้องอยู่บน

เนินเขาเป็นเวลานาน เรียกว่า All-in-one กันเลยทีเดียว

อปุกรณ์ส�าหรบัประกอบเตาถกูบรรจไุว้ใต้เก้าอี้

ทีท่�าการส�านกังานของเนนิเขาแห่งนีม้เีจ้าหน้าทีค่อยให้ข้อมูล 

ให้บรกิารความรู ้ภาพเหตกุารณ์ และวธิกีารรบัมอืภยัสนึาม ิในแต่ละ

วันสถานที่แห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนทัว่ไปอยูเ่สมอ มกีารฉายวดีทิศัน์เหตกุารณ์คลืน่สนึามิทีเ่กิด

ขึน้ในบรเิวณดังกล่าว รวมทัง้สถานทีน่ีย้งัมกีารจดักิจกรรมทีเ่กีย่วข้อง

กับภัยธรรมชาติจากหน่วยงานต่างๆอยู่เป็นประจ�า

เนินเขาสีเขียวของทุกคน

ด้วยแนวคิดทีต้่องการให้เนนิเขาแห่งนีเ้ป็นของเนนิเขาสเีขยีว

ของประชาชนทกุๆ คน ด้วยความต้ังใจให้ต้นไม้ช่วยลดพลงังานจาก 

คลื่นสึนามิ ทางเมืองอิวะนุมะจึงได้เชิญชวนให้ประชาชนทุกคน 

มาร่วมกนัปลกูต้นไม้ทีเ่นนิเขาแห่งนี ้มกีารจดังานปลกูต้นไม้ครัง้ใหญ่ 

ไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2556 โดยมีประชาชนอาสาสมัครมา 

ร่วมกนัปลกูต้นไม้ จ�านวน 4,500 คน ร่วมกนัปลกูต้นไม้ 30,000 ต้น 

งานครัง้ทีส่อง เมือ่วันที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มปีระชาชน 7,000 

คน อาสามาร่วมกันปลูกต้นไม้ จ�านวน 70,000 ต้น และงานครัง้ทีส่าม

ได้จดัไปเมือ่วนัที ่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 กไ็ด้รบัความสนใจจาก 

อาสาสมคัร 6,000 คน มาร่วมกันปลูกต้นไม้ 50,000 ต้น (Hizashi,  

2015; Miyagi Tourism Reconstruction Support Center, 2016) 

เดก็ชาย และคณุพ่อของเขาจากนทิานของคณุโชจโิชจกิเ็ป็นหนึง่

ในอาสาสมคัรทีม่าร่วมปลกูต้นไม้ทีเ่นนิเขาแห่งนีเ้ช่นกนั (Shojishouji, 

2016) นอกจากผูป้ระสบภยัหรอืประชาชนในพืน้ทีแ่ล้วกม็ผีูใ้ห้ความ

สนใจและอยากจะร่วมสร้างสีเขยีวให้กับเนนิเขาแห่งนีเ้พือ่ให้เป็นความ

หวังทีย่ัง่ยนืต่อไปในอกีพนัปีข้างหน้ามาร่วมกนัปลกูต้นไม้ด้วยมากมาย
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การเดินทาง

หลังจากเล่าเร่ืองราวท่ีมาให้ฟังกันแล้วมาถึงวิธีการเดินทาง

บ้างดีกว่าเผื่อท่านผู้อ่านอยากจะไปเห็นเนินนี้ด้วยตาตัวเอง การเดิน

ทางด้วยรถยนต์จากสนามบินนานาชาติเซนไดหรือสถานีรถไฟสนาม

บินเซนไดใช้เวลาประมาณ 3 นาที ส่วนถ้าเดินจะใช้เวลาประมาณ 20 

นาท ีโดยเดนิมาทางด้านชายฝ่ังทะเล (Miyagi Tourism Reconstruc-

tion Support Center, 2016) ส่วนใหญ่จะมีคณะนักเรียน นักศึกษา 

และผู้ที่สนใจเดินทางมาเยี่ยมชมโดยรถบัสเป็นประจ�า

บทสรุป

แม้ว่าเราไม่สามารถจะหยุดคลื่นสึนามิได้แต่เราก็สามารถ

เตรียมการป้องกัน ให้ความรู้กับประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะ 

เกิดข้ึนกับชีวิต และทรัพย์สินได้ จากสีเขียวที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นทุกปีๆ 

(City of Iwanuma, 2015) ในอนาคตเนินเขาแห่งนี้จะเป็นหนึ่งใน 

สิ่งที่ช่วยลดก�าลังของคลื่นสึนามิ 

การสร้างเนินเขาแห่งความหวังพันปีนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง

ของการสร้างสถานท่ีเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ และผู้ประสบภัยพร้อม 

กับการสร้างสถานท่ีหนีภัย และสถานที่ให้ความรู้ความเข้าใจกับ

ประชาชน เพราะการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติไม่สามารถที่จะ

พึ่งพาเฉพาะเทคโนโลยีหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม-

ศาสตร์ได้ แต่จ�าเป็นต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านภัยพิบัติ 

และมีความตระหนักต่อความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติด้วยเช่นกัน


