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ขบวนการ
มาสค์ไรเดอร์ หรือคาเมนไรเดอร์ (仮

面ライダー) คงเป็นหน่ึงในฮีโร่ในใจ

หลายๆ คน โดยเฉพาะแฟนคลับผลงานการ์ตูนของท่านอาจารย ์

โชตะโร อิชิโนะโมะริ ผู้ได้รับฉายา “The King of Manga” และ 

ผลงานรวมของท่านอาจารย์อิชิโนะโมะริ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์โดย 

ส�านกัพมิพ์คะโดะกะวะ โชะเทง็ กไ็ด้รบัการบนัทกึลงในหนงัสอืบนัทกึ

สถิติโลกกินเนสส์ เนื่องด้วยเป็นจ�านวนการ์ตูนที่มากที่สุดในโลกซึ่ง

ถกูประพนัธ์โดยผูป้ระพนัธ์คนเดยีวกนัเมือ่ปี พ.ศ. 2551 โดยมจี�านวน

ถงึ 770 เรือ่ง รวมแล้วกว่า 128,000 หน้า (Guinness World Records 

Limited, n.d.) สิ่งที่ผู้เขียนจะน�ามาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังในบทความ

นีค้อื เรือ่งราวเหตกุารณ์การเผชญิหน้ากบัภยัสนึามขิองตวัพพิธิภณัฑ์

กับการต่อสู้ และร่วมฟื้นฟูให้กลับมายืนหยัด มีความแข็งแกร่งไป

พร้อมกับประเทศญี่ปุ่น

พิพิธภัณฑ์การ์ตูนอิชิโนะโมะริ

ผู้เขียนมีโอกาสได้ไปเย่ียมเยียน และรับฟังเรื่องราวจาก

พนักงานพิพิธภัณฑ์ผู้อยู่ในเหตุการณ์จริง พิพิธภัณฑ์การ์ตูนอิชิโนะ

โมะริแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมผลงานการ์ตูนที่ถูกรังสรรค์โดย

ท่านอาจารย์อิชิโนะโมะริ เช่น ภาพยนตร์ชุดคาเมนไรเดอร์, ไซบอร์ก 

009, นนิจาอาราช ิเป็นต้น (Ishinomaki Mangattan Museum, n.d.) 

ตัวพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบคล้ายยานอวกาศรูปทรงคล้ายไข่ มีความ

สงู 3 ชัน้ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงอชิโินะมาก ิ(石巻市) จงัหวดัมยิะง ิ(宮城県) ของ

ประเทศญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งคือ ‘พิพิธภัณฑ์อิชิโนะ

มากิแมนกัตตัน’ โดยค�าว่า ‘แมนกัตตัน’ (Mangattan) เป็นค�าที่เกิด

จากการประสมค�าว่า ‘มังงะ’ และเมือง ‘แมนฮัตตัน’ แห่งมหานคร

นิวยอร์กนั่นเอง (Velgus, 2013)

กำาลังใจจากคาเมนไรเดอร์
เมื่อพิพิธภัณฑ์การ์ตูนต้องเผชิญหน้าคลื่นสึนามิ:
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ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์การ์ตูนอิชิโนะโมะริ
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เม่ือย่างก้าวเข้าไปในบริเวณพิพิธภัณฑ์ สิ่งต่างๆ มีความ

สะดุดตาอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่รูปปั้นตัวการ์ตูนต่างๆ ที่คอยให้การ

ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนตั้งแต่ด้านนอก เมื่อเข้าไปในพื้นที่อาคาร

จะพบกับโต๊ะประชาสัมพันธ์ และพนักงานที่ใส่เครื่องแบบยูนิฟอร์ม

ถอดแบบมาจากการ์ตูน นอกจากนี้บริเวณชั้นหนึ่งยังมีร้านขายของ 

ที่ระลึกที่เตรียมไว้ให้แวะซื้อก่อนเดินทางกลับอีกด้วย 

ตวัอาคารถกูออกแบบให้มทีางขึน้เป็นทางลาดวนจากชัน้หนึง่

ไปยังชั้นสอง และชั้นสามตามล�าดับ มีภาพวาดต่างๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่อง

กับการ์ตูนของท่านอาจารย์อิชิโนะโมะริให้ได้ชมอยู่มากมายตาม

บริเวณทางเดิน พื้นที่ชั้นสองเป็นพื้นท่ีส�าหรับจัดนิทรรศการ มีการ

แสดงผลงานต่างๆ ของท่านอาจารย์อชิโินะโมะร ิรวมทัง้มพีืน้ทีใ่ห้เด็ก

ได้ท�ากิจกรรมต่างๆ อีกด้วย แฟนคลับขบวนการคาเมนไรเดอร์คง

พลาดไม่ได้กับการชมหมวกกันน็อคคาเมนไรเดอร์ภาคต่างๆ ที่ชั้นนี้

เม่ือเดินต่อข้ึนมาถึงบริเวณชั้นสามจะพบกับห้องสมุด ซึ่ง

แน่นอน.. ก็คือห้องสมุดการ์ตูนผลงานของท่านอาจารย์อิชิโนะโมะริ

นัน่เอง ยงัครับยงัไม่หมด พพิธิภณัฑ์แห่งนีย้งัมร้ีานคาเฟ่น่ารกัๆ และ

มีเมนูต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวการ์ตูนอีกเช่นกัน

เผชิญหน้ากับสึนามิ

เรือ่งเล่าจากประสบการณ์จรงิของพนกังานพพิธิภณัฑ์แห่งนี้ 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 หลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ 

พืน้ทีข่องบรเิวณพพิธิภณัฑ์กเ็ป็นอกีพืน้ทีซ่ึง่มคีวามเสีย่งต่อการมาถงึ

ของคลื่นสึนามิ พนักงานท่านนี้เล่าว่าเขารีบเดินทางกลับมาจากธุระ

ทีอ่ืน่มาท่ีพพิธิภณัฑ์อย่างเรว็ทีส่ดุ เมือ่มาถงึเขาขอให้พนกังานทกุคน

พาแขก และลกูค้าทีย่งัอยูใ่นพพิธิภณัฑ์ขึน้ไปชัน้บนสดุของพพิธิภณัฑ์

โดยเร็ว หลงัจากน้ันไม่นานก็มคีลืน่ยักษ์ประมาณ 10 เมตรถาโถมเข้า

ใส่บริเวณเมืองนี้ ข้าวของ สินค้า รูปปั้น และภาพต่างๆ ในบริเวณชั้น

หนึ่งถูกคลื่นถล่มซัดเสียหายท้ังหมด แล้วระดับน�้าก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ จนมิดชั้นหน่ึงก่อนจะเริ่มเข้าสู่ชั้นสอง อย่างไรก็ดีด้วยการ

ตัดสินใจอย่างรวดเร็วให้ทุกคนวิ่งขึ้นชั้นบนสุดนั้นท�าให้ทุกชีวิตใน

อาคารแห่งนีส้ามารถรกัษาชวีติของตนรอดปลอดภยัจากคลืน่สนึามิ

นี้ได้

บริเวณชั้นหนึ่งของพิพิธภัณฑ์

สภาพเหตุการณ์วันที่ 11 มี.ค. 54

แต่ด้วยพื้นที่โดยรอบที่ถูกคล่ืนพัดพาส่ิงต่างๆ ไปหมด

ประกอบกับความกลัว และวิตกกังวลท�าให้หลายคนยังไม่กล้าเดิน

ทางออกจากพพิธิภณัฑ์ พนกังานพพิธิภณัฑ์ตดัสนิใจให้ทกุคนคนพกั

อยู่ในตัวอาคาร เป็นที่พักพิงชั่วคราว มีการปรุงอาหารจากวัตถุดิบที่

มีอยู่ในร้านคาเฟ่ของพิพิธภัณฑ์ให้กับทุกคนที่ยังอยู่ในอาคาร ด้วย

ความมีสติ และรู้ว่าถ้าปล่อยให้คนเหล่านี้อยู่เฉยๆ อาจจะท�าให้ย่ิง

เกิดความวิตกกังวล และอาจน�าไปสู่ความโกลาหลมากขึ้น ทาง

พนักงานพิพิธภัณฑ์จึงให้แขก และลูกค้าอยู่ในห้องสมุดการ์ตูนซึ่ง

อย่างน้อยก็มหีนงัสอืการ์ตูนจ�านวนมากให้พวกเขาได้อ่านในระหว่าง

นั้น และก็สามารถช่วยรักษาสถานการณ์ไว้ได้ระดับหนึ่งจริงๆ 

นอกจากนี้ยังได้ใช้ห้องสมุดการ์ตูนเป็นที่นอนค้างส�าหรับ 

ผู้หญิงอีกด้วย ส่วนผู้ชายให้นอนบริเวณด้านนอกของชั้นบน ดังนั้น

เหตุการณ์ช่วงแรกจึงผ่านไปได้ด้วยดี เมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มมีการให้

กลุ่มผู้ชายออกไปติดตามสถานการณ์ด้านนอก จนเมื่อทราบว่า

ปลอดภยัแล้วผูค้นจงึทยอยกันเดินทางออกไป หลังจากนัน้พิพธิภณัฑ์

แห่งนี้ก็ต้องปิดตัวลง (อย่างชั่วคราว) เพื่อท�าการฟื้นฟูซ่อมแซม

กำาลังใจจากฮีโร่

ท่ามกลางความเสียหายซึ่งเกิดจากคลื่นยักษ์ มีสิ่งหนึ่ง 

ที่คลื่นสึนามิไม่สามารถท�าลายหรือพัดพาไปที่ไหนได้นั่นคือ.. รูปปั้น
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คาเมนไรเดอร์ตัวหนึ่งซึ่งยังยืนตระหง่าน และต่อมาก็กลายเป็น 

‘สญัลกัษณ์แห่งความหวงั’ ทีค่อยให้ก�าลงัใจกับประชาชนในการฟ้ืนฟู

เมืองนี้ให้กลับมาเหมือนเดิม 

ในช่วงการนั้นเด็กๆ หลายคนก็ยังได้รับก�าลังใจจากเหล่า 

ผู้แสดงบทบาทฮีโร่ต่างๆ ที่พวกเขาชื่นชอบ ทั้งจากคาเมนไรเดอร์  

และเรื่องอื่นๆ ทางสื่อต่างๆ (Funk, 2011)  

“เดก็ๆ โปรดอดทนต่อเวลาทีย่ากล�าบากอกีสกัหน่อยนะ โปรด

ท�าต่อไป เพียงจ�าไว้ว่าพวกเราเหล่าฮีโร่จะอยู่ข้างพวกเธอเสมอไป” 

เป็นอีกหน่ึงตัวอย่างของข้อความให้ก�าลังใจซึ่งเขียนโดยคุณโคทาโร่ 

มินามิ ผู้รับบทเป็นคาเมนไรเดอร์ แบล็ค ได้ถูกเผยแพร่ทางทวิตเตอร์ 

@tokusatsuhero (Funk, 2011) ในช่วงเวลานั้น

หลงัจากผ่านการซ่อมแซม พพิธิภณัฑ์แห่งนีก้ก็ลบัมาเปิดให้

บริการได้อีกครั้งในช่วงปลายปี 2555 (Green, 2012) และแน่นอน

พวกเหล่าคาเมนไรเดอร์ และเพื่อนพ้องเหล่าฮีโร่ต่างๆ ก็เข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งในหลายกิจกรรมการฟื้นฟูเมือง และภูมิภาคโทโฮคุเรื่อยมา 

(Osman, 2016)

บทสรุป

ในยามคบัขนั คงไม่มใีครทีจ่ะมาสนใจเรือ่งของธรุกิจ หากแต่

ควรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกัน กรณีของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

นับเป็นตัวอย่างที่ดีท่ีเราสามารถเรียนรู้ได้ในหลายบทเรียน ทั้งการ

ตัดสินใจอย่างทันท่วงทีของพนักงาน การปรับการใช้สอยพื้นที่ตาม

สถานการณ์ การรักษาความสงบ การช่วยเหลือผู้อ่ืน รวมทั้งการให้

ก�าลงัใจหลงัเกดิเหตกุารณ์ภยัพบิตั ิความหวงั และก�าลงัใจนบัว่าเป็น

เรื่องที่ส�าคัญโดยเฉพาะกับเด็กๆ ที่มักจะมีภาพฮีโร่ที่ประทับใจ และ

ช่ืนชอบจากการได้ชมทางโทรทัศน์หรือสื่อต่างๆ แม้พวกฮีโร่เหล่านี้

อาจจะไม่ได้มีอยู่จริงในโลกของความเป็นจริง แต่พวกเขาก็สามารถ

ท�าหน้าที่ฮีโร่โดยเป็นแรงผลักดัน และก�าลังใจในช่วงของการฟื้นฟูที่

พวกเด็กๆ สามารถรับรู้ได้
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