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สวรรค์ของคนติด
(แช่)

อ่าง
อาทิตย์ นิ่มนวล

ฝ่ายสำ�นักพิมพ์ ส.ส.ท.

มา

จะกล่าวบทไป ถึงนางพันธุรัตน์ ยักษี...ไม่ใช่แล้วละ คิวชู เป็น
ภูมภิ าคทางตอนใต้ของประเทศญีป่ นุ่ มีลกั ษณะทางภูมศิ าสตร์
เป็นเกาะ เป็นดินแดนทีม่ สี ไตล์คอ่ นข้างต่างจากภูมภิ าคยอดนิยมอย่าง
คันโตหรือคันไซ ซึ่งเราได้เคยพูดถึงคิวชูกันไปหลายต่อหลายครั้งแล้ว
นะครับ แต่ก็ยังไม่จบสักที ด้วยความที่มีเอกลักษณ์นี่เองท�ำให้เล่า
เท่าไรก็เล่าไม่หมด และเรื่องที่จะเล่าสู่กันฟังในฉบับนี้ก็เป็นเรื่องยอด
ฮิตอีกเหมือนกัน (อาจจะเหมือนว่าเราเวียนว่ายอยูใ่ นวัฏสงสารเบาๆ)
จ�ำได้ว่าตอนจะไปเที่ยวคิวชู เมืองแรกที่ใครก็ต้องนึกถึงคือ ฟุกุโอกะ
แต่ไม่ครับ ข้าพเจ้า และคณะทัวร์ลูกเป็ดหยิบมือหนึ่งไม่แม้แต่จะแล
เมืองนี้เลย เรานั่งรถไฟ Sonic Express ตรงดิ่งทะลุนรกไปยัง “เบปปุ”
กันทันทีเลยต่างหาก
จากข้อมูลที่พยายามค้นหากันมา เมืองนี้เป็นเมืองแห่งบ่อ
น�้ำพุร้อน หรือ อนเซน ซึ่งมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมไปเลยละ อากาศ
หนาวๆ ได้แช่อนเซนจนเนือ้ แทบล่อนออกจากกระดูกแบบนี้ เราตัดสิน
ใจหาที่พักคืนแรกเมืองแรกเป็นที่เมืองนี้ และแน่นอนว่าจะต้องเป็น
ทีพ่ กั ทีม่ อี นเซนให้แช่ดว้ ย ทันทีทกี่ า้ วออกจากรถไฟปุบ๊ ลมหนาวคล้าย
กับเวลาเปิดตู้เย็นช่องแช่แข็งก็พัดมากระทบหน้าจนสั่นสะท้านปั๊บ
แทบลืมความฟินไปเลยทีเดียว และอย่างที่เกริ่นไป เบปปุเป็นเมือง
แห่งบ่อน�ำ้ พุรอ้ น เราก็เลยได้เจอบ่อน�ำ้ พุรอ้ นขนาดย่อมอยูม่ นั ตรงหน้า
สถานีนี่เลย (ความเมืองแห่งบ่อน�้ำพุร้อนที่แท้จริง) มีคุณลุงคุณป้าที่
เดินผ่านไปมาแวะเวียนกันมาเอามือจุ่มน�้ำท�ำหน้าฟินกันให้เห็นเป็น
ระยะๆ และทีต่ ดิ กับบ่อน�ำ้ พุรอ้ นจิว๋ นัน่ ก็คอื รูปปัน้ ของ คุณลุงคุมาฮาชิ
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อาบุรายะ （油屋 熊八）ในท่าทางร่าเริงทีส่ ดุ ในชีวติ และมีเด็กน้อย
เกาะอยู่ที่ชายเสื้อข้างหนึ่งในสภาพปลิวแหล่ไม่ปลิวแหล่ ประวัติโดย
สังเขปของคุณลุงคือ คุณลุงรักเด็กมาก คุณลุงเป็นผู้ริเริ่มการ “ทัวร์
บ่อนรก (地獄巡り จิโกกุ เมกุริ)” ในเมืองนี้โดยมีไกด์เป็นสุภาพสตรี
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เป็นคนแรก แถมยังพัฒนาการท�ำทัวร์ให้ขยายไปยังเมืองใกล้เคียง
อย่างยุฟุอิน อาโสะ นางาซากิ ฯลฯ อีกต่างหาก และมีความฝันที่จะ
ท�ำให้เมืองเบปปุเป็นที่รู้จักไปทั่วญี่ปุ่นในฐานะเมืองแห่งสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจส�ำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งคุณลุงท�ำส�ำเร็จแล้วนะครับ
(ยิ้ม) ถือว่าเป็นบุคคลส�ำคัญท่านหนึ่งของเมืองนี้เลยก็ว่าได้
เบปปุไม่ใช่เมืองใหญ่ ดูเล็กๆ น่ารัก เดินสะดวก และยังย�้ำ
ความเป็นเมืองแห่งบ่อน�ำ้ พุรอ้ นเข้าไปอีกด้วยกลุม่ ควัน ซึง่ ถ้าไม่ได้เพ้อ
เจ้อหรือมโนไปเองก็นา่ จะเป็นควันจากบ่อน�ำ้ พุรอ้ นทีก่ ระจายอยูท่ วั่ ไป
ในเมืองนี่แหละ แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นปกคลุมจนมองอะไรไม่เห็นนะครับ
ปริมาณก�ำลังเท่เลย (พอท�ำ MV ได้) ไอ้ฟนิ มันก็ฟนิ น่ะนะ แต่ลมหนาวๆ
ที่เย็นเฉียบนี่ท�ำให้ต้องรีบหาที่พักกันโดยด่วนเลย เดินตรงจากสถานี
เบปปุไปได้ไม่นานก็มาถึงที่พักของเราแล้ว แอบหายากเหมือนกัน
เพราะตรอกซอกซอยค่อนข้างเยอะตามแบบญี่ปุ่น มิหน�ำซ�้ำอาคาร
ร้านรวงก็หน้าตาคล้ายๆ กันไปหมด หลบมุมอีกต่างหาก เรียกว่าวน
เป็นวงกลมอยู่นานกว่าจะหาทางเข้าเจอ ไม่รอช้า เรารีบพุ่งไปติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ฝากของกัน และไม่ลมื ทีจ่ ะจองใช้บริการอนเซนส่วนตัว!
จะว่าส่วนตัวก็สว่ นตัวนะครับ แต่เป็นส่วนตัวแบบส่วนรวม (ไม่งงเนาะ)
คือลงชือ่ จองใช้กนั เป็นรอบๆ และเราได้รอบดึกสุดใจ เพราะรอบเย็นๆ
ฝรัง่ เอาไปรับประทานหมดแล้ว ทีเ่ ก๋คอื มีแบบห้องอนเซนให้เลือกด้วย
นะ เป็นแบบทันสมัยหน่อย หินๆ หรือแบบธรรมชาติๆ ไม้ไผ่ๆ อะไร
แบบนี้ เหลือจากนีก้ แ็ ค่รอเวลาทีเ่ ราจะได้แช่อนเซนกันแล้วครับ (ถ้าใคร
อยากอ่านวีรกรรมการแช่อนเซน สามารถติดตามอ่านได้ในฉบับเก่าๆ
นะครับ เล่าไว้ซะละเอียดจนอายเลย...) ระหว่างทีร่ อท�ำอะไรดี ? ก็ตอ้ ง
ส�ำรวจเมืองกันสิ !
รอบๆ เมืองก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวามาก สงบ เรียบง่าย แต่ก็มี
ห้างสรรพสินค้าเล็กๆ ให้ได้ชอปปิ้งกัน อ้อ ลืมบอกไป ของกินละแวกนี้
แอบอุดมสมบูรณ์นะจ๊ะ คือหน้าตาดีด้วย รสชาติดีด้วย ที่ส�ำคัญคือมี
Family Mart อยูใ่ นสถานีเบปปุเลย รอดตายแล้ว (คือคณะทัวร์ลกู เป็ด
มีอาการทางจิตอยูอ่ ย่างหนึง่ ทีเ่ หมือนกันคือ ไม่มรี า้ นอาหารก็ได้ ขอให้
มี 7-11 หรือ Family Mart หรือ Lawson เพราะของกินดีมาก ชอบมาก
สะดวก อร่อย กระเป๋าฉีกทุกครั้งที่เข้าว่าอย่างนั้นเถอะ) ซึ่งอากาศ

หนาวๆ แบบนี้คงไม่มีอะไรดีไปกว่าของกินร้อนๆ อย่างราเมนแน่ๆ
แต่ไม่ครับ เราไม่สน เนื่องจากต้องควบคุมงบประมาณ เราเบนความ
สนใจทั้งหมดไปที่ร้านข้าวกล่องร้านหนึ่งริมถนน มีข้าวต่างๆ ให้เลือก
มากมายในปริมาณทีท่ ำ� ให้ชชู กต้องท้องแตกแล้วแตกอีก แค่นนั้ ยังไม่
พอครับ เราปรี่เข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วกวาดขนมที่อยู่ตรงหน้ามา
จนหน�ำใจ ค�่ำคืนนั้นจึงจบลงด้วยความฟินแบบสุดๆ
น่าเสียดายว่าเราใช้เมืองเบปปุเป็นเพียงจุดพักร่างในภูมภิ าค
นี้เพียง 2 วันเท่านั้น แล้วก็ต้องไปพักที่อื่นต่อ ท�ำให้พลาดหลายๆ
อย่างไปเหมือนกัน แต่แค่ 2 วันก็ประทับใจจะแย่แล้ว ถ้าใครมีโอกาส
ได้ไปเทีย่ วคิวชูกข็ อฝากเมืองเล็กๆ อย่างเบปปุไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วย
นะครับ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ๆ TPA
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Small Tips

คุณลุงคุมาฮาชิ อาบุรายะ บุคคลส�ำคัญของเมืองเบปปุ
แห่งนี้มีชื่อเรียกเล่นๆ ว่า คุณลุงปิ๊งๆ ภาษาอังกฤษใช้ว่า Shiny
Uncle และในภาษาญี่ปุ่นใช้ว่า ピカピカおじさん (ปิกะปิกะ โอ
จิซัง) ซึ่งค�ำว่า ピカピカ หมายถึง ลักษณะของแสงที่แวววาว
ปิง๊ ปัง๊ เป็นประกาย...พอจะเดาออกไหมครับว่าท�ำไมถึงเรียกคุณ
ลุงแบบนั้น ใช่ครับ เพราะแกศีรษะล้านนั่นเอง (แอบแรงอะ)
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