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“โซเรียะ... โซเรียะ” บรรดาชายหญิงกว่า 200-300 คนใน

เส้ือฮบัปิลวดลายสสีนัหลากหลายต่างกันไปแต่ละต�าบลท่ีพากนัลาก

รถดันจิริวิ่งวนไปมาในเมืองคิชิวาดะพากันเปล่ง เสียงรับจังหวะกับ

ฆ้องเล็ก กลอง และปี่ซึ่งนักดนตรีราว 7-8 คนที่นั่งเบียดกันบนรถ 

บรรเลง และเมือ่แหงนมองบนหลงัคา กจ็ะเหน็ชายหนุม่สามคนสอง

มือถือพัดด้านละข้างสลับกันเต้นร�ากระโดดไปมาทั้งๆ ที่รถดันจิริสูง

ราว 3.8 เมตร น�้าหนักกว่า 4 ตันก�าลังวิ่งไปด้วยความเร็วบนถนนที่

สองข้างทางมีแผงลอยร้านค้า และผู ้คนมาเบียดเสียดกันชม 

แน่นขนัด

“คิชิวาดะ ดันจิริ มัทสุริ” มีประวัติเริ่มต้นจำกปี 1703 เมื่อ

โอกำเบะ นำงำยำสุ พ่อเมืองคนที่สำมได้อัญเชิญเทพเจ้ำอินำริมำ

ประดิษฐำนที่ศำลในปรำสำทคิชิวำดะเพื่อช ่วยอ�ำนวยพรให้

ธญัญำหำรอดุมสมบรูณ์ และได้บญัชำให้มกีำรร่ำยร�ำถวำยเทพเจ้ำ

พร้อมอนญุำตให้ชำวเมอืงเข้ำชม และร่วมสนกุได้ ต่อมำสกัรำว 200 

ปีก่อนหน้ำนี ้ชำวเมอืงได้กลำยมำเป็นผู้เตรยีมเทศกำลแทน มกีำรน�ำ

เอำรถดันจิริออกมำวิ่งประชันควำมเร็ว และควำมอลังกำรของงำน

แกะสลัก

รถดนัจริไิม่ได้มเีฉพำะทีเ่มอืงคชิวิำดะเท่ำนัน้ แต่ยงัพบได้ใน

เทศกำลของศำลชินโตทั่วประเทศ แต่จะเรียกชื่อต่ำงกันไป ใน

ภูมิภำคคันโตมักเรียกว่ำ “ดะชิ” หรือ “ยะไต” ทั้ง ตัวรถ ล้อ และ

หลังคำประกอบจำกไม้เคะยะคิ ส�ำหรับเมืองคิชิวำดะนั้น หลังคำรถ

จะโค้ง มีปีกสองด้ำนกว้ำงคล้ำยศำลชินโต รอบๆ ตัวรถถูกแกะสลัก

เป็นรูปเทพเจ้ำ สัตว์ในเทพนิยำย ต้นไม้ดอกไม้ ซึ่งมีที่มำจำก

ประวัติศำสตร์ด้ำนสงครำมในอดีตบ้ำง เทพนิยำยเก่ำแก่บ้ำง หนึ่ง

ในจดุชมเทศกำลคอืกำรส�ำรวจภำพแกะสลกับนรถของแต่ละ ต�ำบล

ซึ่งเป็นฝีมือของช่ำงแกะสลักในเมือง

จดุชมเทศกำลอกีประกำรหนึง่ และเป็นเหตุผลส�ำคญัทีผู่ค้น

ขนำนนำมเทศกำลคิชิวำดะ ดันจิริ ว่ำเป็นเทศกำลที่ตื่นเต้นเร้ำใจ

ทีส่ดุคอืช่วง “ยำรมิำวำช”ิ หรอืกำรบงัคบัรถเลีย้วโค้งตำมหวัมมุถนน 

ส่ีแยก หรอืตรอกซอยแคบๆ วกวนในต�ำบลโดยไม่ลดควำมเรว็ลง ซึง่

หำกพลำดอำจวิ่งเข้ำชนบ้ำนเรือนร้ำนค้ำ และอำจเป็นสำเหตุให้คน

พลัดตกลงมำจำก หลังคำรถได้ด้วย ยำมรถดันจิริเลี้ยวโค้ง เสียง

เทศกาลตืน่เต้นเร้าใจทีส่ดุใน ญีปุ่น่

 “คชิวิาดะ ดนัจริิ มทัสุริ”

▲ เด็กๆในต�าบลอยู่ในเสื้อฮับปิมีโลโก้ประจ�าทีม
ด้านหลงั

▲ ไดคุคาตะก�าลังกระโดดไปมาให้สัญญานแก่ผู้
ลากจากหลงัคา

▲ ลวดลายแกะสลกัอลงัการบนตวัดนัจริิ

▲ ระหว่างพกัเทีย่ง เดก็ๆในต�าบลพากนัปีนขึน้ไปส�ารวจ
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ดนตรปีระโคมจำกบนรถจะดงัเร้ำใจ “ได คคุำตะ” กจ็ะร่ำยร�ำกระโดด

ไปมำบนหลงัคำ ส่งสญัญำนด้วยพดัในมอืจำกด้ำนหน้ำไปให้คนลำก

ด้ำนหลังท่ีมองไม่เห็น “ทสุนำโมโตะ” ที่ยืนเรียงรำยกันด้ำนหน้ำรถ

ใกล้คน ลำกท่ีสดุคอืผูต้ดัสนิใจว่ำจะเลีย้วหรอืจะวิง่ตรง ซึง่เมือ่รบัค�ำ

สัง่มำ “มำเอะเทะโกะ” หรอืผูค้วบคมุเกยีร์สองข้ำงล้อหน้ำจะต้องคอย

บังคับวงล้อด้ำนในให้หมุนได้พอดีจังหวะ ล้อหลังสองข้ำงก็จะมี  

“อุชิโระเทะโกะ” คอยคุมเกียร์ขนำดยำวรำว 3.5 เมตรไปด้ำนซ้ำย 

หรือขวำตำมสัญญำนของ “ไดคุคำตะ” คนที่สอง และสำมที่ยืนใกล้

หลังคำด้ำนล่ำงยำมเลี้ยวด้วย นับเป็นวิธีควบคุมรถที่แบ่งสำยงำน

กันชัดเจน และจ�ำเป็นต้องอำศัยควำมพร้อมเพรียงสูง

ปัจจบุนัน้ี ทกุๆ วนัเสำร์ และอำทติย์ทีส่องของเดอืนกนัยำยน 

เทศกำลจะถูกจัดขึ้นในพื้นที่เขตคิชิวำดะ และเขตฮำรุกิในเมือง 

คิชิวำดำทำงตอนใต้ของโอซำกำพร้อมๆ กัน โดยในเขตคิชิวำดะมี 

รถดันจิริเข้ำร่วมทั้งสิ้น 22 คัน ส่วนที่เขตฮำรุกิน้อยกว่ำเล็กน้อยรวม 

15 คนั ในเช้ำวนัสกุดบิจนตกเย็น รถทัง้หมดจะพำกันออกมำจำกโรง

เก็บในแต่ละต�ำบลมำ ตั้งแถวที่ถนนใหญ่ และวิ่งวนไปมำตำมเส้น

ทำงทีก่�ำหนดไว้ซึง่จะมผีูค้นกว่ำ 5 แสนคน พำกนัไปยนืรอชมกนัสอง

ข้ำงทำง เมือ่ใดทีร่ถเลีย้วโค้งได้งดงำม และรวดเรว็ เมือ่นัน้กจ็ะได้ยนิ

เสยีงปรบมอืดงัก้องขึน้มำ แต่บำงครัง้รถกเ็ลีย้วพลำด ตวัรถบำงส่วน

วิง่ไปชนหลงัคำบ้ำนเรอืน ร้ำนค้ำ สร้ำงควำมตระหนกตกใจได้ไม่น้อย 

ผู้เขียนเองเคยไปตั้งกล้องล�้ำออกมำโดนคนลำกวิ่งชนหงำยท้องเอำ

ครั้งหนึ่งจนสยองมำถึงทุกวันนี้ พอตกค�่ำรถ แต่ละคันก็จะพำกัน

ประดบัโคมสแีดงรอบๆ ส่งแสงงดงำมค่อยๆวิง่โชว์ตวักนัอกีครัง้ และ

ในวนัรุง่ขึน้กจ็ะพำกนัแยกย้ำยน�ำรถวิง่ไปนมสักำรเทพเจ้ำตำมศำล

ชินโตส�ำคัญในเมือง คิชิวำดะก่อนที่จะสิ้นสุดเทศกำล

และด้วยอันตรำยจำกควำมเร็วในกำรว่ิงรถข้ำงต้น ในกำร

ด�ำเนินเทศกำลจึงมีกำรแยกย้ำยกันท�ำหน้ำที่อย่ำงเป็นระบบ ทุก

คนในเมืองตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงถึงคนเฒ่ำคนแก่ ต่ำงมีหน้ำที่ต้อง

ท�ำทัว่หน้ำ โดยมสีำยบงัคบับญัชำทีช่ดัเจนภำยใต้ “เนมบงั” ตวัแทน

ของแต่ละต�ำบล ผู้ท�ำหน้ำทีก่�ำหนดเวลำ และเส้นทำงรถว่ิง ประสำน

งำนกับที่ว่ำกำรเมือง และเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ แก้ปัญหำ และระงับ

ควำมวุ่นวำยต่ำงๆ เนมบังยังได้รับควำมร่วมมือจำก “โจไก” หรือที่

ประชุมต�ำบลที่มำรวมตัวกันจัดก�ำลังพลดูแลด้ำนต่ำงๆ ในวันงำน 

ก�ำลงัพลเหล่ำนีจ้ะอยูใ่นชดุยคุำตะสวมหมวกฟำงมสีำยสะพำยบอก

ต�ำแหน่งหน้ำที่เช่น “เอโค เสะกินิงชะ” ควบคุมดูแลกำรลำกรถ  

“โซดงัยำก”ุ ทีป่รกึษำทัว่ไปซึง่ส่วนใหญ่ มอีำยสุงูมปีระสบกำรณ์มำก 

“เสว่ำนิง” อำยุรำวไม่ถึง 55 ปี ท�ำหน้ำที่เจรจำขอควำมร่วมมือด้ำน

ต่ำงๆ ระหว่ำงต�ำบล “วำกำงำชิร่ำ” กลุ่มชำยวัยกลำงคนอำยุไม่ถึง 

45 ปี คอยเดินน�ำหน้ำหรือตำมหลังรถดูแลป้องกันอุบัติเหตุ “คุมิ” 

ชำยร่ำงกำยก�ำย�ำล�่ำสันวัยต�่ำกว่ำ 35 ปีท�ำหน้ำที่คุมเกียร์ล้อหลัง 

“เสเนงดงั” อำยไุม่เกนิ 25 ปี ท�ำหน้ำทีก่�ำลงัพล ส�ำคญัในกำรลำกรถ 

และ “โชเนงดัง” อำยุไม่เกิน 15 ปี ฝึกลำกในต�ำแหน่งที่ไม่อันตรำย

▲ เมือ่ดนัจริิผ่านไปในต�าบลเลก็ๆทีย่งัมนีาข้าว
อยู่ ดงูามตาไม่น้อย

▲ ไดคคุาตะยืนสง่างามบนหลงัคา

▲ ย่านฮารุกิจะมีบ้านเรือนเก่าแก่เรียงรายอยุ ่
มากมาย

▲ ต�าค่ะดนัจริทิกุคนจะพากนัประดบัโคมเปิดไฟออก
วิง่ไปช้าๆ

▲ หลงัคาเป็นไม้มแีผ่นกนัลืน่ปดู้านบน
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ด้ำนหน้ำรถ

ว่ำกนัว่ำช่วงเทศกำล ผูค้นทีน่ีจ่ะพำกนัลำงำน ปิดร้ำนมำร่วมงำนกนัทัง้เมอืง เดก็

เลก็ๆ และก�ำลงัพลทีเ่กีย่วข้องกบักำรวิง่รถโดยตรงจะอยูใ่นชุดกำงเกงรดัรปูสขีำวขำยำว 

รองเท้ำบูทขำวแบบดั้งเดิม ช่วงบนพันรอบตัวด้วยผ้ำขำวสำรำชิ สวมฮับปิประทับโลโก้

ของต�ำบลทับอีกที ทุกคนพร้อมที่จะออกวิ่ง ชูสองนิ้วยิ้มรับกล้องจำกนักท่องเที่ยวที่หัน

มำ ด้วยสีหน้ำท่ีเปี่ยมไปด้วยควำมรัก และภำคภูมิใจในบ้ำนเกิดเมืองนอนซึ่งแม้จะดู

ห่ำมๆ ภำยนอก แต่ด้ำนในรวมตัวกันเหนียวแน่นน่ำค้นหำ ควำมพร้อมเพรียงที่เห็นผ่ำน

เทศกำลดันจิรินี้ นับเป็นจุดแข็งของสังคมเล็กๆ ที่รองรับญี่ปุ่นจำกอดีตถึงปัจจุบันมำช้ำ

นำน

นกัท่องเทีย่วสามารถเดนิชมเทศกาลได้อย่างเสร ีเช่น ทีห่น้าสถาน ีKishiwada 

หรือสถานี Haruki/Nankai Line แต่พึงระวังไม่ยืนล�้าเส้นหรือปีนป่ายบนบันได แม้ใน

วันฝนตกก็ควรเลี่ยงการใช้ร่ม เปลี่ยนมาใช้เสื้อฝนแทน
▲ จากปูไ่ปสูห่ลาน

▲ ศาลชนิโตหนึง่ในสามศาลทีด่นัจริจิะทยอยวิง่มานมสัการเทพเจ้าใน
 วนังาน

▲ ช่วง “ยารมิาวาช”ิ ตามสีแ่ยกในเมอืงเป็นช่วงทีต่ืน่เต้นทีส่ดุ

▲ บ้านเรอืนร้านค้าเก่าๆ ในเมอืงพากนัประดบัโคมรบัเทศกาล▲ เดก็เลก็ๆพากันลากมินดินัจริเิรยีนแบบผูใ้หญ่กนัสนกุสนานและจรงิจงั

▲ เมือ่ดันจิรผ่ิานไป ผูค้นกจ็ะออกมาเดินบนท้องถนน หา
อาหารหรอืเกมส์ทีแ่ผงลอยน�ามาบรกิารกนิ และเล่น

▲ รถดนัจริใินย่านคชิวิาดะก�าลงัแล่นผ่านศาลพระภมูใิน
ต�าบล ชาวบ้านทีอ่าศยัในตรอกด้านในพา กนัออกมาคอย

▲ โคมจากสปอนเซอร์ในต�าบลเรยีงรายกนั
แน่นขนดั


