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นอก
จำกงำนด้ำนนโยบำย และวิชำกำรแล้วงำนประชุม

สหประชำชำตริะดบัโลกว่ำด้วยกำรลดควำมเสีย่งภยั

พิบัติ คร้ังที่ 3 หรือ WCDRR 2015 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเซนได จังหวัด 

มิยะกิ ประเทศญี่ปุ่น ยังมีอีกกิจกรรมที่น่ำสนใจ นั่นคือ งำนประกำศ

ผลรำงวัลสำรคดีกำรลดควำมเสี่ยงภัยพิบัติระดับนำนำชำติ ครั้งที่ 1 

(UNISDR, 2015) วนันีผู้เ้ขยีนขอหยบิเอำหนึง่ในสำรคดทีีไ่ด้รบัรำงวลั

มำเล่ำให้ท่ำนผู้อ่ำนนะครับ สำรคดีเรื่องนี้ได้รับรำงวัลประเภท Best 

Human Story เป็นผลงำนของผู้ก�ำกับนะโอะฟุมิ นะคะมุระ ผลิตโดย

สถำนีโทรทัศน์ NHK ประเทศญี่ปุ่น สำรคดีเรื่องที่ว่ำ คือ สำรคด ี

อนิเมชั่นเรื่อง “ปำฏิหำริย์คะมะอิชิ” หรือ 釜石の “奇跡” (Nakamura, 

2013)

นอกจำกรำงวัลจำกเวทีสหประชำชำติแล้ว สำรดคีอนิเมชั่น

ปำฏหิำรย์ิคะมะอชิยิงักวำดรำงวลัมำอกีหลำยเวททีัง้รำงวลั “interme-

dia-globe Gold, Education: General Education” จำก World Media 

Festival 2013, รำงวลั Gold Plaque, Educational Program: Adult 

Audience จำก Chicago International Film Festival Television 

Awards 2013, รำงวลั “Audiovisual Division Special Prizes” จำก 

JAPAN PRIZE International Contests For Educational Media 2013, 

และรำงวลั “Asian Production Award, Grand Prize for Society” จำก 

Sichuan TV Festival 2013 เป็นตวักำรนัตคีวำมน่ำสนใจของเรือ่งรำว

เมืองคะมะอิชินี้ได้เป็นอย่ำงดี เรื่องรำวนี้ไม่เพียงแต่สถำนีโทรทัศน์ 

NHK เท่ำนั้นที่สนใจเรื่องรำวนี้ แต่ผู้ก�ำกับที่มีชื่อเสียงท่ำนอื่นก็มอง

เห็นควำมส�ำคัญ และผลิตผลงำนในมุมมองอื่นๆ ขึ้นมำเช่นกัน อำทิ 

สำรคดี “ปำฏิหำรย์คะมะอิชิ เด็กที่รอดชีวิตจำกสึนำมิ” โดยบริษัท  

อิวะเตะ บรอดแคสติ้ง (Iwat0e Broadcasting, 2013) เป็นต้น

เกิดอะไรขึ้น

ท�ำควำมรู้จักกับสถำนที่กันก่อน เมืองคะมะอิชิ (釜石市) 

ตั้งอยู่บริเวณชำยฝั่งทำงตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น บนพื้นที่ของ 

จงัหวดัอวิะเตะ (岩手県) เป็นหนึง่ในเมอืงทีไ่ด้รบัผลกระทบอย่ำงหนกั

จำกภัยสึนำมิภูมิภำคโทโฮคุ ปี พ.ศ.2554 หลำยเมอืงในญ่ีปุน่ทีอ่ยู่

บรเิวณภมูภิำคโทโฮคุได้รบัผลกระทบค่อนข้ำงรนุแรง คร่ำชวิีตผูค้นเป็น

จ�ำนวนมำก เมอืงคะมะอิชก็ิเช่นกัน แต่ส่ิงทีแ่ตกต่ำงคือ นกัเรยีนระดบั

ประถมศกึษำ และมธัยมศกึษำตอนต้นทีเ่มอืงคะมะอชิ ิถงึสำมพนัคน

สำมำรถเอำตัวรอดจำกเหตุกำรณ์สึนำมนิัน้ได้ จำกสถิติพบว่ำมคีวำม

สญูเสยีเกดิขึน้กบักว่ำ 1,000 ชวีติ แต่จำกจ�ำนวนนีม้เีพยีงแค่ 5 คน

เท่ำนัน้ทีเ่ป็นเด็กในวัยเรยีน (Japan for Sustainability, 2013) จงึ 

ไม่แปลกที่ใครๆ ก็จะพูดถึง และท�ำให้เกิดเป็นเรื่องรำว ‘ปำฏิหำริย์ 

คะมะอชิ’ิ ขึน้มำ (Leelawat et al., 2015)

 

ครอบครัวหนูอ�มิ

ส�ำหรับวันนี้ หนึ่งในเหตุกำรณ์ที่ผู้เขียนขอหยิบยกขึ้นมำเล่ำ

นั้นเป็นเรื่องรำวของครอบครัวของหนูน้อยอำมิ หนูน้อยวัยประถม

ศึกษำชั้นปีที่ 3 ในเวลำนั้น ด้วยควำมที่หนูอำมิมีบุคลิกสบำยๆ จึง 

เป็นคนทีไ่ม่ค่อยชอบโต้เถยีง หรอืแสดงควำมคดิเหน็ทีข่ดัแย้งกบัใคร 

อำมิเป็นลูกสำวคนเดียว ที่บ้ำนของเธอเป็นร้ำนจักรยำนซึ่งดูแลโดย

คุณปู่ และคุณย่ำ หลังเกิดเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวขนำด M9.0 ในวัน

ที่ 11 เดือนมีนำคม ปี 2554 คุณปู่ และคุณย่ำของอำมิตั้งใจจะ

ท�ำควำมสะอำดบ้ำนเนือ่งจำกแรงสัน่สะเทอืนจำกแผ่นดนิไหว ท�ำให้

ข้ำวของในบ้ำนกระจดักระจำยเสียหำยค่อนข้ำงมำก แต่อำมกิลบัลกุ

ขึน้ และบอกให้คณุปูค่ณุย่ำรบีอพยพไปทีส่งูเพือ่หนคีลืน่สนึำมทิีก่�ำลงั

จะมำ 

แม้ว่ำขณะนั้นจะมีกำรประกำศเตือนภัยสึนำมิ และสั่งให้

ประชำชนอพยพขึ้นที่สูง แต่จำกข้อมูลที่ประชำชนได้รับจำกทำงกำร

ป�ฏิห�ริย์คะมะอิชิ...
บนพื้นฐ�นของภัยพิบัติศึกษ�
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ก่อนหน้ำ เรื่องประกำศพื้นที่เสี่ยงภัย ท�ำให้ประชำชนส่วนใหญ่คิดว่ำ

ตัวเองปลอดภัยเพรำะอำศัยอยู่ในพื้นที่สีเขียวจำกประกำศนั้น และ

เป็นพื้นที่ซึ่งไม่เคยมีคลื่นสึนำมิมำถึง 

ต่ำงจำกปกติท่ีอำมิมักจะไม่ค่อยโต้แย้งกับควำมคิดเห็นของ

ใคร อำมิกลับบอกว่ำมันอันตรำย และพยำยำมขอให้คุณปู่คุณย่ำรีบ

อพยพ เมือ่อำมคิะยัน้คะยออย่ำงไม่ลดละท�ำให้คณุปูค่ณุย่ำตัดสินใจ

ท�ำตำมท่ีอำมร้ิองขอ ขณะเดนิออกจำกบ้ำนกม็ำพบกบัคณุพ่อคุณแม่

ของเธอซึ่งรีบกลับมำดูที่บ้ำนว่ำสถำนกำรณ์เป็นอย่ำงไรบ้ำง คุณพ่อ

ไม่ได้รูส้กึกงัวลเรือ่งสนึำมอิย่ำงทีอ่ำมบิอก แต่เนือ่งจำกทกุคนอยูน่อก

บ้ำนอยู่แล้วจึงคิดว่ำกำรเดินไปที่ที่หนีภัยก็ไม่ได้เสียหำยอะไร ส่วน

คุณแม่เป็นห่วงนกหลำยตัวที่คุณแม่เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง จึงบอกให้

ทกุคนไปทีห่นภียัก่อน ส่วนตนจะตำมไปทหีลงั ทกุๆ คนยกเว้นคุณแม่

ของอำมิจึงรุดหน้ำไปที่ที่หนีภัยก่อน 

เมือ่ไปถงึพืน้ทีห่นภียัซึง่เป็นเนนิเขำสงู อำมถิำมคณุพ่อว่ำคณุ

แม่อยูไ่หน ท�ำไมถงึยงัไม่ตำมมำ อำมบิอกว่ำจะวิง่กลบัไปตำมคณุแม่ 

แต่ถูกคุณพ่อห้ำมไว้แล้วบอกว่ำเดี๋ยวคุณพ่อจะส่งข้อควำมทำง

โทรศพัท์มอืถอืไปถำมคณุแม่เอง คณุพ่อพมิพ์ข้อควำมไปถำมคุณแม่

ว่ำ “ให้มำที่ที่หนีภัยโดยเร็ว”

คณุแม่คดิว่ำเหตกุำรณ์ครัง้นีค้งไม่มสีนึำม ิจงึไม่ได้รูส้กึรบีเร่ง

แต่อย่ำงใด แล้วคุณแม่ก็ตอบกลับมำว่ำ “เดี๋ยวจะรีบไปแล้ว” แต่ 

อำมิกลับบอกว่ำ ‘เดี๋ยวจะรีบไป’ นั้นจะไม่ทันเวลำ เธอกลัวว่ำคุณแม่

ของเธอจะหนคีลืน่สนึำมไิม่ทัน และคณุแม่ของเธออำจจะเสยีชวีติได้ 

อำมิเริ่มร้องไห้ ท�ำให้คุณพ่อตัดสินใจพิมพ์ข้อควำมหำคุณแม่อีกครั้ง

ว่ำ “อำมกิ�ำลงัร้องไห้” จงึท�ำให้คณุแม่ตดัสนิใจรบีวิง่ออกจำกบ้ำนเพือ่

มำที่ที่หนีภัยทันที เมื่อคุณแม่มำถึงบริเวณที่หนีภัย อำมิรีบวิ่งเข้ำไป

กอดคุณแม่ทันที

หลังจำกนั้นคลื่นยักษ์สึนำมิก็ถำโถมเข้ำใส่เมืองคะมะอิชิ

อย่ำงรุนแรง ประชำชนที่อยู ่บริเวณที่หนีภัยตกใจกับภำพที่เห็น  

เพรำะว่ำ คลื่นที่ซัดเข ้ำสู ่ เมืองเป็นมหัตภัยที่ยิ่งใหญ่กว่ำที่จะ

จินตนำกำรได้ เมื่อย้อนกลับไปดูข้อควำมในโทรศัพท์มือถือของคุณ

แม่พบว่ำข้อควำม “อำมิก�ำลังร้องไห้” ที่คุณแม่ได้รับจำกคุณพ่อนั้น

เป็นเวลำเพียง ‘8 นำที’ เท่ำนั้นก่อนที่คลื่นสึนำมิจะมำถึงเมืองนี้ แต่

ข้อควำมนีก้ส็ำมำรถรกัษำชวีติของคณุแม่ไว้ได้ ครอบครวัของเธอรอด

ชีวิตได้ทั้งหมดก็เพรำะ ‘หนูอำมิ’ คนนี้ 

ท�ำไมหนูอำมิผู้ซึ่งเป็นคนสบำยๆ ไม่ชอบควำมขัดแย้งกลับมี

ควำมพยำยำมให้สมำชกิทกุคนในครอบครวัของเธออพยพออกมำ ค�ำ

ตอบก็คือภำพจำกคลิปเหตุกำรณ์ที่ประเทศไทย และหลำยประเทศ

ในภูมิภำคใกล้เคียงถูก ‘คลื่นสึนำมิในมหำสมุทรอินเดีย’ กวำดทุกสิ่ง

ทุกอย่ำงในบริเวณชำยฝั่งเมื่อปี พ.ศ.2547 นั่นเอง

มันเป็นป�ฏิห�ริย์จริงๆ หรือ

“ปาฏิหาริย์หรือ... มันใช่ ‘ปาฏิหาริย์’ จริงๆหรือ?” หนึ่งใน 

ค�ำพดูจำกเดก็นกัเรยีนผูร้อดชวีติ (Iwate Broadcasting, 2013) แม้ว่ำ

จะมองดูเหมอืนเป็นปำฏหิำรย์ิทีเ่ด็กนกัเรยีนสำมำรถช่วยชวีติสมำชกิ

ครอบครวัของแต่ละคนไว้ได้ แต่ในควำมเป็นจรงิแล้วทกุๆ อย่ำงย่อม

มทีีม่ำทีไ่ป ส�ำหรบัเรือ่งรำวของหนอูำมนิัน้ เป็นเพรำะอำมเิป็นหนึง่ใน
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นักเรียนที่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมภัยพิบัติศึกษำ จึงท�ำให้มีโอกำส

ได้เหน็ภำพคลปิเหตกุำรณ์คล่ืนสึนำมใินมหำสมทุรอนิเดยีจำก

กิจกรรมในชั้นเรียน

ศำสตรำจำรย์ โทะชิทะกะ คะทะดะ จำกภำควิชำ

วิศวกรรมโยธำ มหำวิทยำลัยกุนมะ คือผู้อยู่เบื้องหลังควำม

ส�ำเร็จในคร้ังน้ี ด้วยท่ำนศำสตรำจำรย์คะทะดะเป็นผูเ้ชีย่วชำญ

ด้ำนกำรป้องกันภัยพิบัติ และกำรศึกษำพฤติกรรมกำรอพยพ 

ทีเ่ข้ำมำให้กำรศกึษำ และจดักจิกรรมต่ำงๆ ด้ำนภยัพบิตัศิกึษำ

ให้กบันกัเรยีนทีเ่มอืงคะมะอชิแิห่งนี ้(Public Relations Office, 

2013)

กฎพื้นฐ�นของก�รอพยพหนีภัยพิบัติ

ศำสตรำจำรย์คะทะดะได้สอนกฎพื้นฐำนของกำร

อพยพหนจีำกภยัพบิตัใิห้กับเดก็นักเรยีนไว้สำมอย่ำงให้จ�ำขึน้ใจ 

(Nakamura, 2013) กฎข้อแรกคอื อย่ำตัง้สมมตฐิำนใดๆ ด้วยตวัเอง 

ธรรมชำติเป็นสิ่งที่เรำคำดคะเนได้ยำก คนเรำมักจะคิดว่ำท่ีที่เรำอยู่

นั้นปลอดภัยแล้วจึงไม่จ�ำเป็นต้องอพยพหรือหนีไปที่ใด กฎข้อที่สอง

คอื เลอืกตวัเลอืกท่ีดทีีส่ดุจำกตวัเลอืกทีม่อียู ่ในบำงครัง้แม้เรำจะรูว่้ำ

สถำนที่ที่อพยพที่ดีที่สุดคือท่ีไหนหรือวิธีกำรอพยพที่ดีที่สุดเป็น

อย่ำงไร แต่ในสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำด้วยปัจจยัแวดล้อมต่ำงๆ ท�ำให้

เรำอำจจะไม่สำมำรถเลอืกสิง่ทีด่ทีีส่ดุทีเ่คยทรำบหรอืเคยได้เรยีนมำ 

ดังนั้น เรำจึงควรเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดจำกสิ่งที่เรำสำมำรถเลือกได้ 

ณ เวลำนั้นแทน จำกเหตุกำรณ์เมืองคะมะอิชิก็เช่นกัน เด็กนักเรียน

บำงคนก็ไม่ได้อพยพไปที่หนีภัยเนื่องจำกไม่มีเวลำเพียงพอจึง 

ตดัสนิใจวิง่ขึน้ชัน้ดำดฟ้ำของอำคำรท่ีแขง็แรงท่ีตนอำศยัอยู่แทน และ

กฎข้อสดุท้ำย คอื เรำจะต้องเป็นผูน้�ำ เป็นผูท้ีต่ดัสนิใจเริม่อพยพก่อน 

จำกเหตุกำรณ์น้ีก็พบว่ำมีประชำชนหลำยคนที่ตัดสินใจวิ่งอพยพ

เนือ่งจำกเหน็เดก็ๆ หลำยคนเริม่วิง่ไปทีห่นภียั หำกไม่มใีครเร่ิมต้นใน

เวลำนั้นคงไม่ต้องบอกว่ำเหตุกำรณ์หลังจำกนั้นจะเป็นอย่ำงไร

บทสรุป

“...ผมไม่มีอะไรจะพูดมากนัก ผมรู้สึกภูมิใจในตัวเด็กทุกๆ 

คน และผมอยากจะบอกว่า ‘ขอบคุณ’ กับเด็กนักเรียนทุกคน...” เป็น

สิ่งที่ศำสตรำจำรย์คะทะดะกล่ำวจำกควำมรู้สึกของท่ำน (Naka-

mura, 2013) เด็กๆ เหล่ำนี้สำมำรถน�ำควำมรู้ที่ท่ำนได้สั่งสอนมำใช้

กบัสถำนกำรณ์จรงิ แม้เดก็หลำยคนจะไม่มผีูใ้หญ่หรอืคณุครูอยู่ด้วย

ในเวลำนัน้ แต่พวกเขำก็สำมำรถใช้ควำมรูจ้ำกภัยพบิตัศิกึษำในกำร

ตัดสินใจ และรักษำชีวิตของตนเอง และครอบครัวไว้ได้

ผู้เขียนหวังว่ำกำรน�ำเรื่องรำวจำกเหตุกำรณ์ที่เมืองคะมะอิชิ

มำเล่ำให้ฟังในครัง้นีจ้ะสร้ำงควำมตระหนกั และเพิม่กำรเตรยีมควำม

พร้อมให้กับท่ำนผู้อ่ำนไม่มำกก็น้อย
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