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เมื่อ
กล่าวถงึโรงแรมทกุๆ คนกย่็อมนกึถงึสถานทีพ่กัเมือ่ยาม

ไปท่องเท่ียว ไปเย่ียมเยียน ไปพักเวลาไปราชการ หรือ

ธุรกิจต่างเมืองต่างถิ่น แต่ในยามภัยพิบัติโรงแรมจะเป็นอย่างไร 

ผู้เขียนได้มีโอกาสไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง

การประชุมเชิงกลยุทธ์เรื่องการสร้างความเข้มแข็งของอิทธิพล

นโยบายการลดความเสีย่งภยัพบิตั ิวนันีผู้เ้ขยีนจงึขอเล่าเรือ่งราวของ

โรงแรมแห่งนีใ้ห้ท่านผูอ่้านฟัง โรงแรมท่ีว่าคอื โรงแรมมนิะมซินัรคิโุฮ

เทลคันโย (南三陸ホテル観洋) ตั้งอยู่ที่เมืองมินะมิซันริคุ (南三陸町) 

จังหวัดมิยะงิ (宮城県) บทความน้ีจะเล่าถึงเรื่องราวท่ีได้รับฟังจาก

พนักงานของโรงแรมแห่งน้ี ถึงการเป็นโรงแรมท่ีหนีภัย ท่ีพักพิงของ

ลูกค้า และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ยามเกิดภัยพิบัติสึนามิ

โรงแรม

โรงแรมมินะมิซันริคุโฮเทลคันโยเป็นโรงแรมขนาดใหญ่  

มีห้องพักกว่าสองร้อยห้อง ด้วยลักษณะที่ตั้งของโรงแรมที่ตั้งอยู่

บริเวณขอบหน้าผา ท�าให้การเดินทางด้วยรถยนต์สามารถมาจอด

ได้ที่ชั้น 3 ของตัวอาคาร ส่วนการลงไปชั้นล่างนั้นจะต้องเดินหรือใช้

ลฟิต์ลงไปด้านล่าง เมือ่เดนิส�ารวจในโรงแรมจะพบว่ามกีจิกรรมให้ท�า

ในโรงแรมหลายอย่างทั้งเกมเซ็นเตอร์ ห้องอาหารญี่ปุ่นแบบพื้นเมือง 

ร้านขายของท่ีระลกึ และทีข่าดไม่ได้ก็คอื อ่างน�า้ร้อนทีห่นัหน้าไปทาง

ทศิตะวนัออก จงึไม่แปลกทีแ่ขกทีม่าพกัมกัจะไปแช่น�า้ร้อนกนัในช่วง

เช้ามืดเพื่อรอชมดวงอาทิตย์ขึ้น ท่านผู้อ่านลองจินตนาการดูสิครับ 

ว่าจะ ‘ฟิน’ ขนาดไหน อาบน�้าร้อนพร้อมบรรยากาศชมวิวก่อนที่จะ

เดินไปรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ในพื้นที่ที่กว้างขวางของ

โรงแรม ทางโรงแรมคอยจดัเตรยีมอาหารพืน้เมอืงต่างๆ ไว้บรกิารแขก

ผู้มาเยือนเป็นประจ�าทุกวัน 

เหตุการณ์ในแผ่นดินไหว และสึนามิบริเวณภูมิภาคโทโฮคุ 

ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างบทบาท

มากมายให้ผู้คนทั้งใน และต่างประเทศได้ทราบ ทั้งบทบาทการเป็น

ที่หนีภัย และที่พักพิงให้กับประชาชนผู้ประสบภัย

โรงแรม-ที่หนีภัย-ที่พักพิง

ภาพตัวอย่างภายในห้องพักของโรงแรมแบบสไตล์เรียวกัง

ภาพบรรยากาศห้องอาหารในยามเช้ากับนานาอาหารท้องถิ่น

ที่หนีภัย

จากทีต่ัง้ของโรงแรมซึง่เป็นพืน้ทีบ่นหน้าผาหนิจึงเปน็พืน้ทีท่ี่

ปลอดภัยจากคลื่นสึนามิ อย่างไรก็ดีจากความสูงของคลื่นยักษ์ที่ซัด

เข้าฝั่งในบริเวณโรงแรมมีความสูงถึง 20 เมตร ท�าให้ระดับน�้าจาก

คลืน่สนึามสิงูถงึชัน้ 1 และ 2 ของโรงแรม (Wright, 2011) ทางโรงแรม

จงึให้แขกทีเ่ข้าพกัรบีอพยพขึน้ชัน้บนของโรงแรมเพือ่ความปลอดภยั 
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และท�าให้โรงแรมแห่งน้ีสามารถรักษาชีวิตของพนักงาน และแขกที่

เข้าพักไว้ได้ 

ที่พักพิง

ภาพหนึ่งซึ่งพนักงานของโรงแรมมินะมิซันริคุโฮเทลคันโย 

ถ่ายรูปเก็บไว้ และเป็นเหมือน ‘ความหวัง’ ที่ยิ่งใหญ่สู่การฟื้นฟู คือ

ภาพดวงอาทิตย์แรกของเช้าวันที่ 12 มีนาคม 2554 หรือหนึ่งวัน 

หลังจากเหตุการณ์สึนามิ เป็นภาพที่คอยให้ก�าลังใจกับพนักงานของ

โรมแรมนี้เรื่อยมา

ด้วยพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงแรมถูกท�าลายด้วยคลื่นสึนามิ

อย่างหนัก ดังนั้นนอกจากแขกที่เข้าพักอยู่ก่อนหน้าแล้ว ทางโรงแรม

นี้ยังเปิดประตูต้อนรับชาวบ้านท่ีอยู่ในบริเวณน้ันให้เป็นที่พักพิง 

ในระหว่างการฟ้ืนฟอูกีด้วย ตลอดช่วงเหตกุารณ์โรงแรมแห่งนีไ้ด้เป็น

ที่พักพิงให้กับผู้คนกว่า 700 ชีวิต  (Tohoku Ambassador Club, 

2017) จากกว่า 400 ครอบครัว (Takemoto, 2011) 

เน่ืองจากโรงแรมมีพื้นที่กว้างขวางจึงสามารถรองรับให้ผู้คน

มาอาศยัชัว่คราวได้ในเหตกุารณ์ฉกุเฉนิเช่นนี ้รวมทัง้เนือ่งจากโรงแรม

มีห้องอาหาร และพื้นที่รับประทานอาหารที่กว้างขวาง จึงสามารถให้

บริการกับผู ้พักพิงได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ดีปัจจัยหลายอย่าง 

โดยเฉพาะระบบสาธารณปูโภคก็ยังไม่สามารถรองรบัผูค้นในทีพ่กัพงิ

นี้ได้ โดยเฉพาะน�้าสะอาด ทางโรงแรมจึงหาวิธีประหยัดการใช้น�้าให้

ได้มากที่สุด อย่างเช่น การล้างจานซึ่งมีความจ�าเป็นเพราะว่าทาง

โรงแรมไม่ต้องการให้เกดิความสกปรกอนัเป็นบ่อเกดิของโรคภยัต่างๆ 

ตามมาได้ จากไอเดียความคิดของพนักงานโรงแรม จึงมีการใช้

พลาสตกิห่ออาหารซึง่มอียูเ่ป็นจ�านวนมากในห้องอาหารของโรงแรม

มาห่อจานชามทีใ่ช้บรกิารอาหารให้กับผู้พกัพงิ เมือ่ใช้เสรจ็กส็ามารถ

ทิง้พลาสตกินัน้ได้ทันท ีแล้วน�าจานชามนัน้มาใช้ใหม่ได้โดยไม่จ�าเป็น

ต้องล้างด้วยน�า้อีก นบัเป็นอกีหนึง่วธิกีารทีน่่าสนใจของการเอาตัวรอด

ในช่วงภัยพิบัติ

จากค�าบอกเล่าของพนกังานโรงแรม หากถามว่าสิง่ท่ีโรงแรม

นี้ได้รับจากการเป็นที่พักพิงคืออะไร แน่นอนว่าคงไม่ใช่เงินจาก 

ผู้พักพิง แต่เป็นการตอบแทนสังคม โรงแรมนี้บอกว่าธุรกิจโรงแรมที่

ผ่านมานั้นสามารถอยู่ได้ก็เพราะลูกค้าแขกผู้มาเยือนที่มาเข้าพัก 

เพราะฉะนัน้เมือ่อยูใ่นเวลาทีส่งัคมต้องการความช่วยเหลอื โรงแรมก็

ควรจะเป็นที่ที่ให้ความช่วยเหลือกับสังคม และผู้คนเหล่านั้น

ความช่วยเหลือไม่ได้มีแต่จากทางฝั่งโรงแรมเท่านั้น แต่ยังมี

น�้าใจอีกมากมายจากสังคมภายนอก พนักงานเล่าให้ฟังว่า ณ 

เหตุการณ์ตอนนั้น เขามีลูกเล็ก สิ่งที่ครอบครัวของเขาประสบคือ

ของใช้บางอย่างที่จ�าเป็นส�าหรับเด็กเล็กไม่สามารถหาซื้อได้ ทั้งผ้า

อ้อมส�าเรจ็รปู หรอืแม้แต่นมผง แต่เม่ือข่าวน้ีรูอ้อกไปภายนอกกม็ผีูค้น

มากมายจากท่ัวประเทศส่งสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นมาให้ที่โรงแรม 

เท่าน้ีเขาก็รู ้สึกซาบซึ้ง และรู้สึกว่าได้รับสิ่งตอบแทนจากสังคมที่

ประเมินค่าไม่ได้

นอกจากนี้ทางโรงแรมยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อยู่ตลอด

เวลา เหตุผลหนึ่งก็เพื่อเติมเต็ม ‘ความหวัง’ ให้กับชุมชนในบริเวณนั้น 

เป็นความหวังว่าสังคม และชุมชนจะได้รับการฟื้นฟูกลับมาเป็น

เหมือนเดิม (Takemoto, 2011) 

หลังจากผ่านวิกฤตมามากมาย เมื่อเวลาผ่านไปโรงแรมก็

สามารถฟื้นฟูกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ โรงแรมแห่งนี้ได้ 

ตัดสินใจริเริ่มกิจกรรม “รถบัสเล่าเรื่อง” ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี  

พ.ศ.2555 เป็นกิจกรรมการพาแขกผู้มาพักที่โรงแรมนี้ไปเยี่ยมชม

สถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิโดยมีพนักงานของ

โรงแรมเป็นผู้บอกเล่าเรือ่งราวต่างๆ จากประสบการณ์ของเขา โดยใช้

เวลาเพยีง 1 ชัว่โมงเท่านัน้ จากวนันัน้เรือ่ยมากม็แีขกผูท้ีส่นใจเข้าร่วม

กิจกรรมเป็นจ�านวนมากกว่า 100,000 คนแล้ว (Mainichi, 2016)

บทสรุป

“เราควรจะท�าให้ ‘มินะมิซันริคุ’ เป็นที่ส�าหรับผู้คนทั่วโลกได้

เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เหตุการณ์นี้เป็น

เหตุการณ์หนึ่งในสหัสวรรษ.. ท�าให้เกิดเป็นโอกาสหนึ่งในสหัสวรรษ

ที่จะได้เรียนรู้” เป็นค�ากล่าวจาก คุณโนริโกะ อาเบะ เจ้าของกิจการ

โรงแรมมนิะมซินัรคิโุฮเทลคนัโยแห่งนี ้(Mainichi, 2016) จงึไม่แปลกใจ

เลยว่าท�าไมพนักงานของโรงแรมแห่งนี้ตั้งใจถ่ายทอดประสบการณ์ 

และสิ่งต่างๆ ให้กับผู้ที่มาเยือน นั่นก็เพราะว่าเป็นความตั้งใจตั้งแต่

ระดับผู้บริหารเรื่อยลงมานั่นเอง ผู้เขียนหวังว่าในยามวิกฤตคงไม่มี

ใครมัวแต่คิดถึงเรื่องผลประโยชน์ และก�าไร แต่ทุกคนควรช่วยกัน

คนละไม้คนละมือ เพื่อให้เรายังมีชีวิตอยู่รอดได้ เพราะแม้วันนี้จะมี

เหตุการณ์ที่ล�าบาก หรือวิกฤตเท่าใดเกิดขึ้นก็ตาม วันพรุ่งนี้เช้า..ก็จะ

มแีสงสว่างของดวงอาทติย์บอกให้เรารูว่้า ยงัมชีวีติ ยงัมเีรือ่งราวต่างๆ 

ให้ด�าเนินต่อไป
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