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จาก

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2554 จนถึงเวลานี้ก็นับเป็นเวลา

กว่า 8 ปี แต่ก็ยังไม่สิ้นสุดภารกิจการฟื้นฟูตามแผนที่

รัฐบาลญี่ปุ่นก�าหนดไว้ทั้งสิ้นเป็นเวลา 10 ปี (Leelawat, Suppasri, 

& Imamura, 2015) หนึง่ในจงัหวดัทีไ่ม่พดูถงึกค็งไม่ได้นัน้กค็อื จงัหวัด

ฟุกุชิมะ (福島県) ที่ได้รับผลกระทบจากทั้งภัยแผ่นดินไหว สึนามิ 

รวมทั้งการระเบิดของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ แต่เวลา 8 ปีที่ผ่าน

ก็ท�าให้เห็นถึงความทุ่มเทในการฟื้นฟูจังหวัดรวมทั้งภาพลักษณ์ใน

สายตาชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศ บทความน้ีผู้เขียนจะน�าเสนอ

สถานการณ์ปัจจุบันว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล และผู้เขียน 

ได้รบัโอกาสจากส่วนงานส่งเสรมิการท่องเทีย่วจงัหวดัฟกุชุมิะเชญิไป

ศกึษาการฟ้ืนฟจูงัหวดัฟกุชุมิะ จงึได้เหน็ถงึความพยายาม และความ

สามารถของรัฐบาลท้องถิน่ในการวางแผน และการลงมอืฟ้ืนฟจูงัหวัด 

และน�าประสบการณ์และข้อมูลที่ได้รับมาแชร์ให้ท่านผู้อ่านครับ

ฟุกุชิมะ

ด้วยความใหญ่ของพืน้ทีจ่งัหวดัฟกุุชมิะถึง 13,782.75 ตาราง

กิโลเมตรซึ่งใหญ่เป็นจังหวัดอันดับที่ 3 ของประเทศญี่ปุ่น และมี

จ�านวนประชากรก่อนเกดิเหตกุารณ์ภัยพบิตัถึิงกว่า 2 ล้านคน (Nakai, 

n.d.) ท�าให้จังหวัดฟุกุชิมะเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจ มีกิจกรรมด้าน

วฒันธรรม มสีถานทีท่่องเทีย่ว และแหล่งเกษตรกรรมทีน่่าสนใจต่างๆ 

ฟุกุชิมะ กับ 8 ปีแห่งการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ
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อ�าเภอมินามิโซมะ ‘ศูนย์เพื่อการอาศัยร่วมกับสัตว์ป่า’ แห่งหมู่บ้าน

โอทามะ และ ‘ศูนย์สิ่งแวดล้อมน�้าอินาวะชิโระ’ ที่ต�าบลอินาวะชิโระ 

ที่พร้อมให้ความรู้กับผู้มาเยือนอีกเช่นกัน (แผนกฟื้นฟู-วางแผนครบ

วงจร กองปรับปรุงโครงการ จังหวัดฟุกุชิมะ, 2561, น. 2)

จากบทบาทการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลผลิตทางการเกษตร 

และประมงของประเทศญีปุ่น่ จงัหวดัฟกุชุมิะใช้ความพยายามอย่าง

มากในการท�าให้สินค้าได้กลับมาเป็นที่ยอมรับของลูกค้าอีกครั้ง 

ปัจจุบันหลังจากมีมาตรการมากมาย จังหวัดก็ยังไม่ละเลยในการ

ตรวจสอบคุณภาพของรังสีตกค้าง แถมยังเพิ่มความเข้มข้นของ

มาตรฐานให้สูงกว่าระดับที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปอีกด้วย เช่น 

การก�าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ทั่วไปถูกก�าหนด

ไว้ที ่100 Bq/kg ส�าหรบัผลติภณัฑ์อาหาร (มาตรฐาน EU อยูท่ี ่1,250 

Bq/kg) หรือน�้าดื่มที่ถูกก�าหนดไว้ที่เพียง 1 Bq/kg ส�าหรับผลิตภัณฑ์

อาหาร (มาตรฐาน EU อยู่ที่ 1,000 Bq/kg) เป็นต้น (แผนกฟื้นฟู-

วางแผนครบวงจร กองปรับปรุงโครงการ จังหวัดฟุกุชิมะ, 2561)

ทีน่่าสนใจคือการตรวจสอบข้าวกล้องในกระสอบนัน้เป็นการ

ตรวจแบบทกุเมด็ ฟังถกูแล้วครบั ‘ทกุเมด็’ ในกระสอบจะต้องถกูตรวจ

รังสีตกค้างก่อนน�าไปวางจ�าหน่าย และตลอดช่วงระยะเวลาการเก็บ

ตัวอย่างระหว่างเดือนสิงหาคม ปี 2560 ถึงเดือนมิถุนายน ปี 2561 มี

การเก็บตัวอย่างข้าวกล้องไปแล้ว 9,970,000 ตัวอย่าง แต่ก็ไม่พบ

จ�านวนตัวอย่างทีม่ค่ีาเกินมาตรฐานแต่อย่างใด (แผนกฟ้ืนฟู-วางแผน

ครบวงจร กองปรบัปรงุโครงการ จงัหวดัฟกุชุมิะ, 2561) ทกุผลติภณัฑ์

ที่ผ่านการตรวจสอบก็จะได้รับการติดฉลากรังรองการผ่านการ 

ตรวจแล้วเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอีกด้วย แถมยังมีการ

ประกาศผลการตรวจสอบทางเว็บไซต์ของ Fukushima Prefecture 

Agriculture, Forestry and Fisheries Products Processed Food 

Monitoring Information (https://www.new-fukushima.jp/) ให้ 

ทุกท่านได้อุ่นใจอีกต่างหาก

นอกจากผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องแล้วยังมีการประกาศการ 

ตรวจสอบกลุ่มตัวอย่าง ผัก ผลไม้ ผลผลิตจากปศุสัตว์ ผักป่า เห็ด 

อาหารทะเล ปลาน�า้จดืทัง้ปลาเลีย้ง และปลาจากแหล่งน�า้ธรรมชาติ 

รวมทั้งพืชป่า ซึ่งพบว่ามีเพียงหนึ่งตัวอย่างจากพืชป่า และสอง

ตัวอย่างจากปลาน�้าจืดจากแหล่งน�้าธรรมชาติเท่านั้นที่พบตัวอย่าง

เกินค่ามาตรฐานคิดเป็นสัดส่วนเพยีง 0.18% และ 0.61% ตามล�าดบั 

(แผนกฟื้นฟู-วางแผนครบวงจร กองปรับปรุงโครงการ จังหวัด 

ฟุกุชิมะ, 2561) 

มากมาย อย่างไรกด็หีลงัจากเกิดเหตกุารณ์จ�านวนประชากรได้ลดลง

ไปอย่างมาก ทั้งจากจ�านวนประชากรที่เสียชีวิต 4,067 คน จากเหตุ

แผ่นดินไหว และผลกระทบท่ีเก่ียวข้อง (แผนกฟื้นฟู-วางแผนครบ

วงจร กองปรับปรุงโครงการ จังหวัดฟุกุชิมะ, 2561)

การฟื้นฟูฟุกุชิมะ

นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจใหญ่ของจังหวัดท่ีจ�าเป็นต้องปรับ

ความเข้าใจของสายตาผู้คน โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัย

จากรังสี หากถามถึงความปลอดภัยจากกัมมันตรังสีนั้น ทางจังหวัด

ฟุกุชิมะได้มีการน�าเสนอค่าเฉลี่ยของรังสีที่วัดได้ที่ลดลงอย่างเห็น 

ได้ชัดจาก 2.74 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมงในช่วงเดือนเมษายน ปี 2554 

เหลือ 0.15 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมงเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2561 (จาก

ค่าเฉลีย่ก่อนเกดิเหตกุารณ์อยูท่ี ่0.04 ไมโครซเีวร์ิตต่อชัว่โมง) (Nakai, 

n.d.) ปัจจุบันทางจังหวัดมีการปรับลดพื้นที่อพยพเนื่องจากภัย

พลังงานปรมาณูลดลงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเดือนเมษายน ปี 2561 

กเ็หลอืเพยีง 371 ตารางกิโลเมตร หรอื 2.7% ของพืน้ทีเ่ท่าน้ัน (แผนก

ฟ้ืนฟ-ูวางแผนครบวงจร กองปรบัปรงุโครงการ จงัหวดัฟกุุชมิะ, 2561)

หน่ึงในรูปธรรมที่เห็นได้ชัดคือ การพยายามส่ือสารข้อมูลที่

ถูกต้องให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้เข้าใจ และเรียนรู้ไปกับศูนย์

สร้างสรรค์สิง่แวดล้อมประจ�าจงัหวดัฟกุุชมิะหรือ ‘คอมมวิทัน ฟกุชุมิะ’ 

ที่ผู้เขียนเคยเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านั่นเอง (ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์, 2562) 

นอกจากที่คอมมิวทัน ฟุกุชิมะแล้วก็ยังมี ‘ศูนย์รังสีในสิ่งแวดล้อม’ ที่
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เส้นทาง Diamond Route

อีกหน่ึงภารกิจในการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 

ในปัจจุบันด้วยความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดฟุกุชิมะ จังหวัด 

อบิาระก ิและจังหวดัโทชิก ิจงึได้เกดิแผนการท่องเทีย่วใหม่ทีเ่รยีกว่า 

‘Diamond Route’ (Fukushima Prefectural Government, Ibaraki 

Prefectural Government, and Tochigi Prefectural Government, 

2018) เป็นเส้นทางการเดนิทางทีแ่นะน�านกัท่องเทีย่วให้สามารถเดิน

ทางจากกรุงโตเกียวสู ่อีกสามจังหวัดซึ่งมีลักษณะทั้งวัฒนธรรม 

อาหาร ผลไม้ สถานที่ท่องเท่ียว และส่ิงต่างๆ ท่ีแตกต่างออกไป 

นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความแปลกใหม่ใจกลางธรรมชาติ และ

วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของแต่ละสถานที่อีกด้วย

โอลิมปิกแห่งการฟื้นฟู

ล่าสุดจังหวัดฟุกุชิมะก็มีความพร้อมที่จะประกาศเรื่องราว

ความพร้อมหลังผ่านช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูมาเป็นเวลายาวนาน 

ผ่านการได้รับเลือกให้เป็นจุดเริ่มต้นของการวิ่งคบเพลิง ‘โตเกียว

โอลิมปิก’ ในวันที่ 26 มีนาคม ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดฟุกุชิมะต้องการ

จะบอกเล่า “ความรู้สึกขอบคุณต่อการสนับสนุนที่ได้รับจากทุกท่าน

ภายในประเทศและจากต่างประเทศนบัตัง้แต่เกดิแผ่นดนิไหวใหญ่ที่

ญีปุ่น่” (แผนกฟ้ืนฟ-ูวางแผนครบวงจร กองปรบัปรงุโครงการ จงัหวดั

ฟกุชุมิะ, 2561, น. 2) ในฐานะ “โอลมิปิกแห่งการฟ้ืนฟ”ู และคงมอีะไร

ให้ติดตามอีกมากมาย
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อาหารพื้นเมืองของจังหวัดฟุกุชิมะ ณ โรงแรม Iwaki-Yumoto Hot Spring Koito Ryokan น่าทานไหมครับ


