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ปาฏิหาริย์คะมะอิชิ...

บนพื้นฐานของภัยพิบัติศึกษา

ดร.ณัฏฐ์ลีละวัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://natt.leelawat.com

นอก

จากงานด้านนโยบาย และวิชาการแล้วงานประชุม
สหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสีย่ งภัย
พิบัติ ครั้งที่ 3 หรือ WCDRR 2015 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเซนได จังหวัด
มิยะกิ ประเทศญี่ปุ่น ยังมีอีกกิจกรรมที่น่าสนใจ นั่นคือ งานประกาศ
ผลรางวัลสารคดีการลดความเสี่ยงภัยพิบัติระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
(UNISDR, 2015) วันนีผ้ เู้ ขียนขอหยิบเอาหนึง่ ในสารคดีทไี่ ด้รบั รางวัล
มาเล่าให้ท่านผู้อ่านนะครับ สารคดีเรื่องนี้ได้รับรางวัลประเภท Best
Human Story เป็นผลงานของผู้ก�ำกับนะโอะฟุมิ นะคะมุระ ผลิตโดย
สถานีโทรทัศน์ NHK ประเทศญี่ปุ่น สารคดีเรื่องที่ว่า คือ สารคดี
อนิเมชั่นเรื่อง “ปาฏิหาริย์คะมะอิชิ” หรือ 釜石の “奇跡” (Nakamura,
2013)
นอกจากรางวัลจากเวทีสหประชาชาติแล้ว สารดคีอนิเมชั่น
ปาฏิหาริยค์ ะมะอิชยิ งั กวาดรางวัลมาอีกหลายเวทีทงั้ รางวัล “intermedia-globe Gold, Education: General Education” จาก World Media
Festival 2013, รางวัล Gold Plaque, Educational Program: Adult
Audience จาก Chicago International Film Festival Television
Awards 2013, รางวัล “Audiovisual Division Special Prizes” จาก
JAPAN PRIZE International Contests For Educational Media 2013,
และรางวัล “Asian Production Award, Grand Prize for Society” จาก
Sichuan TV Festival 2013 เป็นตัวการันตีความน่าสนใจของเรือ่ งราว
เมืองคะมะอิชินี้ได้เป็นอย่างดี เรื่องราวนี้ไม่เพียงแต่สถานีโทรทัศน์
NHK เท่านั้นที่สนใจเรื่องราวนี้ แต่ผู้ก�ำกับที่มีชื่อเสียงท่านอื่นก็มอง
เห็นความส�ำคัญ และผลิตผลงานในมุมมองอื่นๆ ขึ้นมาเช่นกัน อาทิ
สารคดี “ปาฏิหารย์คะมะอิชิ เด็กที่รอดชีวิตจากสึนามิ” โดยบริษัท
อิวะเตะ บรอดแคสติ้ง (Iwat0e Broadcasting, 2013) เป็นต้น

เกิดอะไรขึ้น

ท�ำความรู้จักกับสถานที่กันก่อน เมืองคะมะอิชิ (釜石市 )
ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น บนพื้นที่ของ
จังหวัดอิวะเตะ (岩手県) เป็นหนึง่ ในเมืองทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างหนัก
จากภัยสึนามิภูมิภาคโทโฮคุ ปี พ.ศ.2554 หลายเมืองในญีป่ นุ่ ทีอ่ ยู่
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บริเวณภูมภิ าคโทโฮคุได้รบั ผลกระทบค่อนข้างรุนแรง คร่าชีวติ ผูค้ นเป็น
จ�ำนวนมาก เมืองคะมะอิชกิ เ็ ช่นกัน แต่สงิ่ ทีแ่ ตกต่างคือ นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นทีเ่ มืองคะมะอิชิ ถึงสามพันคน
สามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณ์สนึ ามินนั้ ได้ จากสถิตพิ บว่ามีความ
สูญเสียเกิดขึน้ กับกว่า 1,000 ชีวติ แต่จากจ�ำนวนนีม้ เี พียงแค่ 5 คน
เท่านัน้ ทีเ่ ป็นเด็กในวัยเรียน (Japan for Sustainability, 2013) จึง
ไม่แปลกที่ใครๆ ก็จะพูดถึง และท�ำให้เกิดเป็นเรื่องราว ‘ปาฏิหาริย์
คะมะอิช’ิ ขึน้ มา (Leelawat et al., 2015)

ครอบครัวหนูอามิ

ส�ำหรับวันนี้ หนึ่งในเหตุการณ์ที่ผู้เขียนขอหยิบยกขึ้นมาเล่า
นั้นเป็นเรื่องราวของครอบครัวของหนูน้อยอามิ หนูน้อยวัยประถม
ศึกษาชั้นปีที่ 3 ในเวลานั้น ด้วยความที่หนูอามิมีบุคลิกสบายๆ จึง
เป็นคนทีไ่ ม่คอ่ ยชอบโต้เถียง หรือแสดงความคิดเห็นทีข่ ดั แย้งกับใคร
อามิเป็นลูกสาวคนเดียว ที่บ้านของเธอเป็นร้านจักรยานซึ่งดูแลโดย
คุณปู่ และคุณย่า หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด M9.0 ในวัน
ที่ 11 เดือนมีนาคม ปี 2554 คุณปู่ และคุณย่าของอามิตั้งใจจะ
ท�ำความสะอาดบ้านเนือ่ งจากแรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหว ท�ำให้
ข้าวของในบ้านกระจัดกระจายเสียหายค่อนข้างมาก แต่อามิกลับลุก
ขึน้ และบอกให้คณ
ุ ปูค่ ณ
ุ ย่ารีบอพยพไปทีส่ งู เพือ่ หนีคลืน่ สึนามิทกี่ ำ� ลัง
จะมา
แม้ว่าขณะนั้นจะมีการประกาศเตือนภัยสึนามิ และสั่งให้
ประชาชนอพยพขึ้นที่สูง แต่จากข้อมูลที่ประชาชนได้รับจากทางการ
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ก่อนหน้า เรื่องประกาศพื้นที่เสี่ยงภัย ท�ำให้ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่า
ตัวเองปลอดภัยเพราะอาศัยอยู่ในพื้นที่สีเขียวจากประกาศนั้น และ
เป็นพื้นที่ซึ่งไม่เคยมีคลื่นสึนามิมาถึง
ต่างจากปกติที่อามิมักจะไม่ค่อยโต้แย้งกับความคิดเห็นของ
ใคร อามิกลับบอกว่ามันอันตราย และพยายามขอให้คุณปู่คุณย่ารีบ
อพยพ เมือ่ อามิคะยัน้ คะยออย่างไม่ลดละท�ำให้คณ
ุ ปูค่ ณ
ุ ย่าตัดสินใจ
ท�ำตามทีอ่ ามิรอ้ งขอ ขณะเดินออกจากบ้านก็มาพบกับคุณพ่อคุณแม่
ของเธอซึ่งรีบกลับมาดูที่บ้านว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง คุณพ่อ
ไม่ได้รสู้ กึ กังวลเรือ่ งสึนามิอย่างทีอ่ ามิบอก แต่เนือ่ งจากทุกคนอยูน่ อก
บ้านอยู่แล้วจึงคิดว่าการเดินไปที่ที่หนีภัยก็ไม่ได้เสียหายอะไร ส่วน
คุณแม่เป็นห่วงนกหลายตัวที่คุณแม่เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง จึงบอกให้
ทุกคนไปทีห่ นีภยั ก่อน ส่วนตนจะตามไปทีหลัง ทุกๆ คนยกเว้นคุณแม่
ของอามิจึงรุดหน้าไปที่ที่หนีภัยก่อน
เมือ่ ไปถึงพืน้ ทีห่ นีภยั ซึง่ เป็นเนินเขาสูง อามิถามคุณพ่อว่าคุณ
แม่อยูไ่ หน ท�ำไมถึงยังไม่ตามมา อามิบอกว่าจะวิง่ กลับไปตามคุณแม่
แต่ถูกคุณพ่อห้ามไว้แล้วบอกว่าเดี๋ยวคุณพ่อจะส่งข้อความทาง
โทรศัพท์มอื ถือไปถามคุณแม่เอง คุณพ่อพิมพ์ขอ้ ความไปถามคุณแม่
ว่า “ให้มาที่ที่หนีภัยโดยเร็ว”
คุณแม่คดิ ว่าเหตุการณ์ครัง้ นีค้ งไม่มสี นึ ามิ จึงไม่ได้รสู้ กึ รีบเร่ง
แต่อย่างใด แล้วคุณแม่ก็ตอบกลับมาว่า “เดี๋ยวจะรีบไปแล้ว” แต่
อามิกลับบอกว่า ‘เดี๋ยวจะรีบไป’ นั้นจะไม่ทันเวลา เธอกลัวว่าคุณแม่
ของเธอจะหนีคลืน่ สึนามิไม่ทนั และคุณแม่ของเธออาจจะเสียชีวติ ได้
อามิเริ่มร้องไห้ ท�ำให้คุณพ่อตัดสินใจพิมพ์ข้อความหาคุณแม่อีกครั้ง

ว่า “อามิกำ� ลังร้องไห้” จึงท�ำให้คณ
ุ แม่ตดั สินใจรีบวิง่ ออกจากบ้านเพือ่
มาที่ที่หนีภัยทันที เมื่อคุณแม่มาถึงบริเวณที่หนีภัย อามิรีบวิ่งเข้าไป
กอดคุณแม่ทันที
หลังจากนั้นคลื่นยักษ์สึนามิก็ถาโถมเข้าใส่เมืองคะมะอิชิ
อย่ า งรุ น แรง ประชาชนที่ อ ยู ่ บ ริ เ วณที่ ห นี ภั ย ตกใจกั บ ภาพที่ เ ห็ น
เพราะว่ า คลื่ น ที่ ซั ด เข้ า สู ่ เ มื อ งเป็ น มหั ต ภั ย ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ก ว่ า ที่ จ ะ
จินตนาการได้ เมื่อย้อนกลับไปดูข้อความในโทรศัพท์มือถือของคุณ
แม่พบว่าข้อความ “อามิก�ำลังร้องไห้” ที่คุณแม่ได้รับจากคุณพ่อนั้น
เป็นเวลาเพียง ‘8 นาที’ เท่านั้นก่อนที่คลื่นสึนามิจะมาถึงเมืองนี้ แต่
ข้อความนีก้ ส็ ามารถรักษาชีวติ ของคุณแม่ไว้ได้ ครอบครัวของเธอรอด
ชีวิตได้ทั้งหมดก็เพราะ ‘หนูอามิ’ คนนี้
ท�ำไมหนูอามิผู้ซึ่งเป็นคนสบายๆ ไม่ชอบความขัดแย้งกลับมี
ความพยายามให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวของเธออพยพออกมา ค�ำ
ตอบก็คือภาพจากคลิปเหตุการณ์ที่ประเทศไทย และหลายประเทศ
ในภูมิภาคใกล้เคียงถูก ‘คลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย’ กวาดทุกสิ่ง
ทุกอย่างในบริเวณชายฝั่งเมื่อปี พ.ศ.2547 นั่นเอง

มันเป็นปาฏิหาริย์จริงๆ หรือ

“ปาฏิหาริย์หรือ... มันใช่ ‘ปาฏิหาริย์’ จริงๆหรือ?” หนึ่งใน
ค�ำพูดจากเด็กนักเรียนผูร้ อดชีวติ (Iwate Broadcasting, 2013) แม้วา่
จะมองดูเหมือนเป็นปาฏิหาริยท์ เี่ ด็กนักเรียนสามารถช่วยชีวติ สมาชิก
ครอบครัวของแต่ละคนไว้ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วทุกๆ อย่างย่อม
มีทมี่ าทีไ่ ป ส�ำหรับเรือ่ งราวของหนูอามินนั้ เป็นเพราะอามิเป็นหนึง่ ใน
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นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมภัยพิบัติศึกษา จึงท�ำให้มีโอกาส
ได้เห็นภาพคลิปเหตุการณ์คลืน่ สึนามิในมหาสมุทรอินเดียจาก
กิจกรรมในชั้นเรียน
ศาสตราจารย์ โทะชิทะกะ คะทะดะ จากภาควิชา
วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกุนมะ คือผู้อยู่เบื้องหลังความ
ส�ำเร็จในครัง้ นี้ ด้วยท่านศาสตราจารย์คะทะดะเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการป้องกันภัยพิบัติ และการศึกษาพฤติกรรมการอพยพ
ทีเ่ ข้ามาให้การศึกษา และจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านภัยพิบตั ศิ กึ ษา
ให้กบั นักเรียนทีเ่ มืองคะมะอิชแิ ห่งนี้ (Public Relations Office,
2013)

กฎพื้นฐานของการอพยพหนีภัยพิบัติ

ศาสตราจารย์ ค ะทะดะได้ ส อนกฎพื้ น ฐานของการ
อพยพหนีจากภัยพิบตั ใิ ห้กบั เด็กนักเรียนไว้สามอย่างให้จำ� ขึน้ ใจ
(Nakamura, 2013) กฎข้อแรกคือ อย่าตัง้ สมมติฐานใดๆ ด้วยตัวเอง
ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราคาดคะเนได้ยาก คนเรามักจะคิดว่าที่ที่เราอยู่
นั้นปลอดภัยแล้วจึงไม่จ�ำเป็นต้องอพยพหรือหนีไปที่ใด กฎข้อที่สอง
คือ เลือกตัวเลือกทีด่ ที สี่ ดุ จากตัวเลือกทีม่ อี ยู่ ในบางครัง้ แม้เราจะรูว้ า่
สถานที่ ที่ อ พยพที่ ดี ที่ สุ ด คื อ ที่ ไ หนหรื อ วิ ธี ก ารอพยพที่ ดี ที่ สุ ด เป็ น
อย่างไร แต่ในสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ท�ำให้
เราอาจจะไม่สามารถเลือกสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ทีเ่ คยทราบหรือเคยได้เรียนมา
ดังนั้น เราจึงควรเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดจากสิ่งที่เราสามารถเลือกได้
ณ เวลานั้นแทน จากเหตุการณ์เมืองคะมะอิชิก็เช่นกัน เด็กนักเรียน
บางคนก็ ไ ม่ ไ ด้ อ พยพไปที่ ห นี ภั ย เนื่ อ งจากไม่ มี เ วลาเพี ย งพอจึ ง
ตัดสินใจวิง่ ขึน้ ชัน้ ดาดฟ้าของอาคารทีแ่ ข็งแรงทีต่ นอาศัยอยูแ่ ทน และ
กฎข้อสุดท้าย คือ เราจะต้องเป็นผูน้ ำ� เป็นผูท้ ตี่ ดั สินใจเริม่ อพยพก่อน
จากเหตุการณ์นี้ก็พบว่ามีประชาชนหลายคนที่ตัดสินใจวิ่งอพยพ
เนือ่ งจากเห็นเด็กๆ หลายคนเริม่ วิง่ ไปทีห่ นีภยั หากไม่มใี ครเริม่ ต้นใน
เวลานั้นคงไม่ต้องบอกว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร

บทสรุป

“...ผมไม่มีอะไรจะพูดมากนัก ผมรู้สึกภูมิใจในตัวเด็กทุกๆ
คน และผมอยากจะบอกว่า ‘ขอบคุณ’ กับเด็กนักเรียนทุกคน...” เป็น
สิ่งที่ศาสตราจารย์คะทะดะกล่าวจากความรู้สึกของท่าน (Nakamura, 2013) เด็กๆ เหล่านี้สามารถน�ำความรู้ที่ท่านได้สั่งสอนมาใช้
กับสถานการณ์จริง แม้เด็กหลายคนจะไม่มผี ใู้ หญ่หรือคุณครูอยูด่ ว้ ย
ในเวลานัน้ แต่พวกเขาก็สามารถใช้ความรูจ้ ากภัยพิบตั ศิ กึ ษาในการ
ตัดสินใจ และรักษาชีวิตของตนเอง และครอบครัวไว้ได้
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ผู้เขียนหวังว่าการน�ำเรื่องราวจากเหตุการณ์ที่เมืองคะมะอิชิ
มาเล่าให้ฟงั ในครัง้ นีจ้ ะสร้างความตระหนัก และเพิม่ การเตรียมความ
พร้อมให้กับท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย TPA
news
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