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ดร.ณัฏฐ์  ลีละวัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและ

ความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://natt.leelawat.com

จาก
เหตกุารณ์แผ่นดนิไหว และสนึามภิมูภิาคโทโฮค ุประเทศ

ญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2554 หลายหน่วยงาน และสังคมได้รับ 

ผลกระทบกนัมากมาย หนึง่ในสถานทีท่ีผู่เ้ขยีนเคยเล่าสูก่นัฟังไปแล้ว

คือ ‘พิพิธภัณฑ์การ์ตูนอิชิโนะ มากิแมนกัตตัน’ (ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์, 

2561) มาในครั้งนี้จากประสบการณ์ท่ีผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าไปชม 

และฟังการบรรยายการฟ้ืนฟพูพิธิภัณฑ์ทะเลท่ีจงัหวดัฟกุุชมิะ (福島

県) อีกหน่ึงสถานที่ท่ีท�าให้เห็นอะไรมากมายจากการฟื้นฟูในครั้งนี้ 

จึงขอน�ามาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังกันนะครับ

Aquamarine Fukushima

จากชือ่ของพพิธิภณัฑ์แห่งนีอ้าจจะท�าให้ท่านผูอ่้านจนิตนาการ 

ถึงพิพิธภัณฑ์สัตว ์น�้า อารมณ์แบบอควาเรียมใช่ไหมละครับ 

พพิธิภณัฑ์แห่งนีก้ม็อีควาเรยีมเช่นกัน แต่นัน่ไม่ใช่ทัง้หมด หากผูเ้ยีย่ม

ได้เดินตามเส้นทางแนะน�าตั้งแต่ต้นจนจบก็จะได้พบกับเรื่องราวที่มี

สิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งสัตว์ และพืช ที่แน่นอนก็คือสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีส่วน

เกีย่วข้องกบัระบบนเิวศทางทะเลท้ังบนบก และในน�า้ลงไปถึงใต้ทะเล

ลึกนั่นเอง 

Aquamarine Fukushima (アクアマリンふくしま) หรือชื่อ

เต็มว่า ‘Marine Science Museum, Fukushima Prefecture’ เป็น

อควาเรียม และแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเมื่อมาเที่ยวที่เมือง 

อิวะกิ (いわき市) จังหวัดฟุกุชิมะ

ทางเข้า Aquamarine Fukushima

ความร่วมมือคือพลงั
เมื่อพิพิธภัณฑ์ทะเลต้องเผชิญหน้าสึนามิ: 
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แมผู้ค้นทกุคนจะปลอดภยั แต่ แต่ แต่… เจ้าหน้าทีเ่ลา่ให้ฟัง

ว่าคลื่นสึนามิความสูง 4.28 เมตรนี้ได้สร้างความเสียหายอย่างมาก 

ทั้งการสูญหายของสัตว์กว่าสองแสนตัวจาก 750 สายพันธุ์หรือ

ประมาณ 90% ของสัตว์ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ตู้กระจกต่างๆ รวมทั้ง

อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ แตกเสียหายอีกนับไม่ถ้วน (Aquamarine 

Fukushima, 2018)

ในช่วงค�่าวันนั้นเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร 8 คนต้องอพยพ

ขึน้ไปทีบ่รเิวณชัน้ 3 ของอาคาร และค้างคนืกนับนนัน้ (Aquamarine 

Fukushima, 2018) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ต้องเผชิญกับความขาดแคลน

ระบบพื้นฐานต่างๆ เช่น การขาดแก๊สถึงสามวัน

เหล่าสัตว์ทั้งหลายและการฟื้นฟูของพิพิธภัณฑ์

หนึ่งในจุดยอดนิยมของที่นี่คือ การจ�าลองชีวิตสัตว์ทะเลใน

ทะเลชิโอะเมะ (潮目) หรือจุดที่คลื่นมหาสมุทรสองฝั่งจะมาพบกัน 

นั่นคือคลื่นคุโระชิโอะ และคลื่นโอนะชิโอะ ทะเลชิโอะเมะนี้เป็นตู้

ขนาด 2 พนักว่าลกูบาตรเมตร ทีถ่กูออกแบบมาท�าเป็นรปูสามเหลีย่ม

ที่แบ่งน�้ามหาสมุทรออกเป็นสองฝั่ง เมื่อเราเดินรอดสามเหลี่ยมก็จะ

เห็นชีวิตของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล

แต่จากเหตุการณ์สึนามินี้พบว่าน�้าทะเลในตู้นี้กลายเป็นน�้า

ขุน่ทีม่องไม่เหน็อะไรเลย ไม่ใช่แค่นัน้แต่อกีหลายส่วนของพพิธิภณัฑ์

ก็เช่นกัน

ทะเลชิโอะเมะในวันนี้ กลับมาสวยเหมือนเดิมแล้ว

แผ่นดินไหวและสึนามิ

มองจาก Aquamarine Fukushima สู่ด้านนอก

ในวันที่ 11 มี.ค. 2554 เวลา 14:46 น. ตามเวลาท้องถิ่น 

Aquamarine Fukushima ซึ่งตั้งอยู่บริเวณโอนาฮามะ เมืองอิวะกิ 

จงัหวดัฟกุชุมิะ ได้รบัผลกระทบจากแผ่นดนิไหวชนิโดะ (震度) ระดับ 

6 ท�าให้เกิดความเสียหายกับข้าวของที่วางอยู่ในชั้นวางของพื้นที่

ต่างๆ เช่น บริเวณร้านขายของที่ระลึก นิทรรศการ ห้องเครื่องมือ 

เป็นต้น สามนาทีต่อมามีการประกาศเตือนภัยสึนามิ ทางพิพิธภัณฑ์

จึงสั่งอพยพแขกที่มาเยี่ยมชมทั้งหมด เจ้าหน้าที่สามารถอพยพผู้คน

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเวลา 15:10 น. ก่อนที่คลื่นสึนามิจะมาถึง มี

รายงานว่า ณ เวลา 15:20 น. พบว่าคลืน่สนึามทิีซ่ดัเข้ามานัน้สามารถ

ข้ามก�าแพงมาได้ (Aquamarine Fukushima, 2018)

ม่านน�้า..เตรียมตัวเข้าสู่โลกทะเลกันเถอะ

โลกใต้ทะเลมีอะไรน่าสนใจเหมือนกัน..รู้มั้ย

“มาต้อนรับทุกคนแล้วนะ” พวกเราก็เช่นกัน..มาเป็นกองทัพเลย
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ท่ามกลางบรรยากาศความเศร้าจากเหตกุารณ์กม็สีญัญาณ

ทีด่เีกดิขึน้ เช่น ในวนัที ่25 ม.ีค. 2554 เมือ่เจ้าหน้าทีไ่ด้พบเจ้า ‘TIROL’ 

นาคยโุรปท่ีหายไปหลดุเข้าไปในโซนนทิรรศการหรอืการให้ก�าเนดิลกู

ของเจ้า ‘KURARA’ แมวน�า้ลายจดุ ในวนัที ่7 เม.ย. 2554 (Aquama-

rine Fukushima, 2018) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างรอยย้ิมให้กับเจ้า

หน้าที่ของพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง

การฟื้นฟูของพิพิธภัณฑ์นี้ต้องประกอบไปด้วยการน�าเอา

ทราย และโคลนออกจากบ่อสตัว์น�า้ต่างๆ เพือ่ซ่อมแซมและท�าความ

สะอาด รวมไปถึงการทาสีใหม่ ในระหว่างนั้นเหล่าสัตว์ทะเลต่างๆ ก็

ถูกเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อื่นๆ รอบประเทศญี่ปุ่นเป็นการ

ชัว่คราว มกีารด�าเนนิการขนย้ายสตัว์กนัอย่างระมดัระวงั ทัง้เรือ่งการ

ยกย้าย การควมคุมอุณหภูมิระหว่างขนย้าย การควบคุมคุณภาพน�้า

ระหว่างขนย้าย รวมทั้งอาหารของสัตว์ต่างๆ เรียกได้ว่า ‘ไม่ง่ายเลย 

ทีเดียว’ ผู้เขียนเองก็คิดว่าคงจะต้องใช้งบประมาณมหาศาล จึงได้

ลองสอบถามจากเจ้าหน้าที่ดู และก็ท�าให้ทราบว่า Aquamarine 

Fukushima ได้รบัความช่วยเหลอืจากเครอืข่ายพพิธิภณัฑ์ทะเลต่างๆ 

ในประเทศญี่ปุ่น โดยค่าใช้จ่ายก็ได้รับความช่วยเหลือจากแต่ละ

พิพิธภัณฑ์เช่นกัน น�้าใจ ความช่วยเหลือ และหยาดเหง่ือในการ

ท�างานนี้ คงเป็นส่วนผสมของการฟื้นฟูที่เห็นได้ชัดเจนจริงๆ 

มีภาพถ่ายมากมายในพพิธิภณัฑ์ทีแ่สดงให้เหน็ถึงความช่วย

เหลือ คนที่เข้ามาช่วยแต่ละคนสวมชุดแบบฟอร์มต่างสีสัน ต่างโลโก้ 

รถยนต์ รถบรรทุกที่เข้ามาช่วยก็มีป้ายชื่อองค์กรแตกต่างกันออกไป 

จากทั้งพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานราชการ บริษัท และองค์กรไม่แสวงผล

ก�าไร หรือแม้แต่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ท่ีเข้ามาเป็นอาสา

สมัคร สองมือจากหลายร้อยคนรวมพลังกันเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

และแล้วในที่สุดด้วยความตั้งใจ และความพยายาม Aqua-

marine Fukushima กส็ามารถเปิดให้บรกิารได้อกีครัง้ในวนัที ่15 ก.ค. 

2554 หรือสี่เดือนหลังจากเกิดเหตุการณ์น่ันเอง (Aquamarine Fu-

kushima, 2018) แถมล่าสุดทางพิพิธภัณฑ์ก็พึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงาน

ประชุมนานาชาติอควาเรียมคอนเกรซ ครั้งที่ 10 ไปเมื่อเดือน

พฤศจิกายน ปี 2561 (10th International Aquarium Congress) 

แสดงให้เหน็ถงึความพร้อมของพพิธิภณัฑ์ทีบ่อกได้ว่า Aquamarine 

Fukushima ผ่านช่วงเวลาการฟื้นฟูไปแล้วจริงๆ

การเดินทาง

ทุกวันนี้ Aquamarine Fukushima พร้อมเปิดประตูต้อนรับ

แขกที่มาเยือน ส�าหรับท่านผู้อ่านที่อยากจะไปสัมผัสประสบการณ์ที่

พพิธิภณัฑ์แห่งน้ีสามารถเดนิทางไปเยีย่มชมได้ทัง้ทางรถบสั และทาง

รถยนต์ ถ้าผู้อ่านเลือกการเดินทางด้วยรถบัสก็สามารถเริ่มต้นจาก

การเดินทางไปสถานีรถไฟ Izumi สาย JR Joban เพื่อขึ้นรถบัสมุ่ง

หน้าสู ่Onahama ใช้เวลาประมาณ 15 นาทโีดยลงทีป้่ายจอด Shisho-

iriguchi จากน้ันเดนิต่ออกี 10 นาท ี(Aquamarine Fukushima, 2015) 

หรือท่านผู้อ่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ก็สามารถขับรถไปที่พิพิธภัณฑ์

ได้เช่นกัน ส�าหรับราคาบัตรเข้าชมอยู่ที่คนละ 1,800 เยน ส�าหรับ

ผู้ใหญ่, 900 เยนส�าหรับเด็กระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา, และ

ฟรีส�าหรับเด็กเล็ก ถ้าไปเป็นกลุ่ม 20 คนขึ้นไปก็จะได้รับราคาพิเศษ

ที่ถูกกว่า

บทสรุป

หลายคนกเ็ฝ้ารอการกลบัมาของพพิธิภณัฑ์แห่งนี ้คณุโทโมะ

ฮโิกะ เซะคบิะ อดตีผูจ้ดัการฝ่ายธรุการของ Aquamarine Fukushima 

ในช่วงทีเ่กดิภยัพบิตัไิด้กล่าวว่า “…ผมจะไม่มวีนัลมืภาพทีผู่เ้ข้าเยีย่ม

ชมจ�านวนมากยืนต่อแถวที่ด้านหน้า Aquamarine Fukushima ใน

วันนั้น…” (Aquamarine Fukushima, 2018, p. 1) ซึ่งเป็นวันเริ่มต้น

เปิดให้บริการอีกครั้งหลังการฟื้นฟู

ผู้เขียนได้มีโอกาสถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการอพยพคนหนี 

สึนามิ จึงทราบว่าที่นี่มีการซ้อมหนีภัยสึนามิถึงปีละสองครั้ง และนั่น

ก็คือสาเหตุที่ท�าให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สามารถอพยพคนทุกคนไปในที่

ปลอดภัยได้ก่อนสึนามิจะมาถึง ถ้าพูดถึง ‘การรับมือ’ จะบอกได้ว่า

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีความพร้อมในการรับมือจริงๆ

และเมื่อกล่าวถึง ‘การฟื้นฟู’ สิ่งที่เจ้าหน้าที่และทีมงานจาก 

Aquamarine Fukushima กล่าวว่ามันเป็น ‘กุญแจแห่งความส�าเร็จ’ 

ของภารกิจการฟื ้นฟูพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้ พวกเขาสรุปว่ากุญแจ

ประกอบด้วยสามสิ่งด้วยกัน นั่นคือ ‘ความเป็นผู้น�า’ ‘การท�างานเป็น

ทีม’ และ ‘อาสาสมัคร’นั่นเอง

 ขอขอบคณุส่วนส่งเสรมิการท่องเทีย่วจงัหวดัฟกุชุมิะ (Tour-

ism Promotion Division, Fukushima Prefecture Government) ที่

ให้การสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปเยีย่มชมพืน้ทีจ่งัหวดัฟกุุ

ชิมะ และเจ้าหน้าที่ประจ�า Aquamarine Fukushima ที่ให้ข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ครับ

อ้างอิง
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