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ดร.ณัฏฐ์  ลีละวัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและ

ความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://natt.leelawat.comคอมมิวทัน ฟุกุชิมะ
แหล่งให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งฟุกุชิมะ

คอม
มิวทัน ฟุกุชิมะ (コミュタン福島) เป็นชื่อย่อที่มา

จากการรวมค�าของ Centre of Environmental Cre-

ation Communication Building ศูนย์ให้ความรู้ด้านการฟื้นฟู 

ส่ิงแวดล้อมแห่งจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น อีกหนึ่งแหล่งศึกษา

หาความรู้ท่ีน่าสนใจส�าหรับทุกคน เมื่อผู้เขียนได้รับเชิญจากส่วน 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดฟุกุชิมะ ให้ไปเยี่ยมชมการฟื้นฟูจังหวัด

ฟุกุชิมะ จังหวัดหนึ่งที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

และสึนามิภูมิภาคโทโฮคุ ปี พ.ศ.2554 ภัยที่ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติ

นิวเคลียร์โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะแห่งที่หนึ่ง 

การฟื้นฟู

Reconstruction Agency (2018) รายงานว่าในปัจจุบนัพืน้ที่

ที่อยู่ภายใต้ค�าสั่งอพยพในจังหวัดฟุกุชิมะเหลือเพียงแค่ 370 ตาราง

กิโลเมตร จากพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด 13,783 ตารางกิโลเมตร หรือ

คดิเป็น 2.7% เท่านัน้ ดงันัน้หนึง่ในภารกจิทีส่�าคญัของจงัหวดัฟกุุชิมะ

จึงเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของจังหวัดในสายตาของนักท่องเที่ยว 

และหนึ่งในวิธีการก็คือการสร้างความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง

เมื่อผู้เขียนได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมเยียนที่ศูนย์ให้ความรู้แห่งนี้

จึงอดไม่ได้ที่จะน�าข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้อ่านนะครับ

คอมมิวทัน ฟุกุชิมะ

ภายในคอมมิวทัน ฟุกุชิมะ สามารถแบ่งโซนได้ทั้งสิ้นห้าโซน 

ประกอบด้วย (1) ฟุกุชิมะตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 2554, (2) สิ่งแวดล้อม

ฟกุุชมิะในตอนนี,้ (3) ห้องแลปรงัสี, (4) ห้องแลปรงัสรรค์ส่ิงแวดล้อม, 
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นาฬิกา 3.11

ห้องแลปรังสี

ที่โซนนี้เป็นแหล่งความรู ้ที่คนทุกวัยจะสามารถท�าความ

เข้าใจกับรังสีได้ เพราะว่ารังสีเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ที่นี่จึงออกแบบวิธี

การส่ือความรู้ให้ง่ายโดยใช้การ์ตูน ค�าอธิบายง่ายๆ เครื่องมือ และ

เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย

เล่นเกมให้ความรู้ด้านรังสี

ผู้เยี่ยมชมสามารถดูค่ารังสีพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดฟุกุชิมะ 

ของประเทศญี่ปุ่น และแม้แต่ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ให้ข้อมูล 

รวมทั้งค่ารังสีของจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย ก็ปรากฏบนจอ 

เช่นกัน

เด็กๆ สามารถยืมเครื่องแทปเล็ตน�าไปมองหาภาพที่ฝาผนัง

เพื่อกดปุ่มถ่ายรูป และรับทราบข้อมูลที่น่ารู้ ผ่านการเล่นเกม

เรายังได้เรียนรู้เรื่องภารกิจการฟื้นฟูพื้นที่โดยการเก็บดินที่มี

รังสีปะปนออกจากพื้นที่ จากรูปโมเดลท�าให้เรามองเห็นว่าบริเวณ

ไหนบ้างที่โอกาสมีดินที่ต้องได้รับการจัดการ

และ (5) โรงภาพยนตร์การรงัสรรค์สิง่แวดล้อม (Fukushima Prefec-

ture, n.d.a.)

ฟุกุชิมะตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 2554

ภายในโซนแรกผู้เย่ียมชมจะได้พบกับหน้าหน่ึงหนังสือพิมพ์

กบัข่าวเหตกุารณ์ภยัพบิตันิวิเคลยีร์ทีเ่กดิขึน้เมือ่ปี 2554 รวมทัง้โมเดล

จ�าลองของโรงไฟฟ้านวิเคลียร์ฟกุุชมิะแห่งท่ีหน่ึงหลังการระเบดิควบคู่

ไปกับไทม์ไลน์ที่เล่าเหตุการณ์เทียบสเกลต่างๆ

หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ กับข่าวเหตุการณ์ภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะ

โมเดลจ�าลองของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่หนึ่งหลังการระเบิด

สิ่งแวดล้อมฟุกุชิมะในตอนนี้

ณ บรเิวณกลางโซน ผู้เย่ียมชมจะได้พบกับนาฬิกา 3.11 หรอื

นาฬิกาที่เร่ิมเดินตั้งแต่เหตุการณ์ในวันนั้นที่บอกถึงระยะเวลาแห่ง

ความตั้งใจในการฟื้นฟูจังหวัดของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง

ประชาชนในพื้นที่ ส่วนบริเวณด้านข้างมีลักษณะคล้ายก�าแพง แต่

หากดูให้ดีจะเห็นว่าเป็นข้อความจากเด็กๆ ได้ถูกรวบรวมเอาไว้
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นอกจากน้ีโซนนีย้งัได้จดัห้องค้นคว้าหาความรูไ้ว้ผูท้ีส่นใจได้

ใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองอีกด้วย

ห้องแลปรังสรรค์สิ่งแวดล้อม

โซนนีจ้ะให้ความรูด้้านพลงังานทดแทนต่างๆ ซึง่จงัหวัดฟกุุชิ

มะก็เล็งเห็นความส�าคัญนี้มาแต่ไหนแต่ไร รวมถึงกิจกรรมรอบตัวที่

เราสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของเราได้ ทั้งเรื่องพลังงาน การ

รีไซเคิล และยังให้ข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อมของจังหวัดฟุกุชิมะ

อีกด้วย

โรงภาพยนตร์การรังสรรค์สิ่งแวดล้อม

โซนสุดท้ายเป็นเหมือนไฮไลท์ท่ีส�าคัญของท่ีน่ี ผู้เย่ียมชมจะ

ได้เข้าไปในโรงภาพยนตร์ทรงกลมท่ีมองเห็นรอบทิศทางแม้แต่ด้าน

บน และด้านล่าง วันที่ผู้เขียนไปเยี่ยมชมทางโรงภาพยนตร์ฉายเรื่อง

ความรู้เรื่องราวของรังสีอย่างง่าย และปิดท้ายด้วยภาพยนตร์สั้นๆ ที่

ท�าให้เราได้เหน็ถงึธรรมชาตทิีส่วยงามของจงัหวดัฟกุชุมิะแห่งนี ้ทาง

โรงภาพยนตร์มีการเปล่ียนแปลงรายการไปเรื่อยๆ ถ้าท่านผู้อ่านมี

โอกาสได้ไปอย่าลืมเข้าโรงภาพยนตร์แห่งนี้นะครับ

การเดินทาง

ท่านผูอ่้านทีส่นใจสามารถเดนิทางด้วยรถบสัทีใ่ห้บรกิารรบั-

ส่งฟรีระหว่างสถานีมิฮะรุ (三春駅) กับคอมมิวทัน ฟุกิชิมะ หรือถ้า

จะขับรถไปก็สามารถออกจากทางด่วนบันเอ็ทสึ ที่ฟุเนะฮิกิ มิฮะรุ 

คอมมิวทัน ฟุกุชิมะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ และจะปิดวัน

อังคารหากวันจันทร์ตรงกับวันหยุดราชการ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่

เวลา 9:00-17:00 น. (Fukushima Prefecture, n.d.b.) ส�าหรับค่า

เข้าชมนัน้ฟร ีถ้ามโีอกาสไปเย่ียมจงัหวัดฟกุุชมิะก็อย่าลืมมาเยีย่มชม

กันนะครับ

ขอขอบคุณส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฟุกุชิมะ (Tour-

ism Promotion Division, Fukushima Prefecture Government) ที่

ให้การสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปเยีย่มชมพืน้ทีจ่งัหวดัฟกุุ

ชิมะ และเจ้าหน้าที่ประจ�าคอมมิวทัน ฟุกุชิมะที่ให้ข้อมูลครับ
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