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ถ้า
พูดถึงการคมนาคมในบ้านเราโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร

แล้วละก็ เชื่อว่า 100% จะต้องท�าหน้าเอือมแบบสุดชีวิตเท่า

ที่จะท�าได้ เพราะต�าแหน่งเมืองรถติดระดับต้นๆ ของโลกไม่ได้ได้มา

เพราะโชคช่วยนะจ๊ะ ทั้งๆ ที่ก็มีทั้งรถไฟฟ้าบนดิน ใต้ดิน รถเมล์ เรือ 

มอเตอร์ไซค์รบัจ้าง ฯลฯ กย็งัรูส้กึว่าล�าบากอยูด่ ีแถมบางวนัแจค็พอต

แตก รถไฟฟ้าซึง่เป็นทางออกส�าหรบัคนทีต้่องการความเรว็ดนัเสยีขึน้

มาซะอีก...เรียกว่าชีวิตแทบจะดับวูบเลยก็ว่าได้ และแน่นอนว่า

หลายๆ คนที่เคยได้ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นคงอดเปรียบเทียบไม่ได้ว่า การ

คมนาคมขนส่งของประเทศเขานี่มันช่างได้อย่างใจจริงๆ บริการหนึ่ง

ทีอ่ยากจะขอพดูถงึเพือ่เป็นการอวยยศอวยลาภก็คอื รถไฟหวักระสนุ 

หรือชิงกันเซน （新幹線） น่ันเอง เป็นรถไฟความเร็วสูงท่ีติดอันดับ

ความเร็วและความปลอดภัยระดับท็อปของโลก ฟังแค่นี้ก็อยากจะ

ลองนั่งดูสักครั้งแล้ว

ชินกังเซนในประเทศญี่ปุ่นมีมาตั้งแต่ปี 1964 สายแรกที่เปิด

ให้บริการคือ ชิงกันเซนโทไกโด วิ่งตั้งแต่สถานีโตเกียว ผ่านนาโงย่า 

ไปจนถงึสถานชีนิโอซาก้า ด้วยความเรว็ 240-320 กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

แต่เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความเจริญและขยายการเติบโต

ทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีโตเกียวเป็นจุดศูนย์กลาง 

ปัจจบุนันีก้ม็สีายต่างๆ เกดิขึน้มากมาย เชือ่มต่อทกุภมูภิาคเข้าหากนั 

และใช้เพือ่การคมนาคมขนส่งมากขึน้ กระทัง่เกาะฮอกไกโดกส็ามารถ

นั่งชิงกันเซนจากโตเกียวไปได้แล้วนะ ดีงามมากจริงๆ 

...จ�าได้ว่าครั้งแรกที่คิดจะไปเที่ยวญี่ปุ่นก็มีชิงกันเซนนี่แหละ

เป็นภารกจิหนึง่ทีต้่องขอลองสกัครัง้ แต่กน็ะ ของด ีของเด่น กต้็องแลก

มาด้วยราคาค่างวดที่ไม่ธรรมดา เพราะแต่ละเที่ยวคือพันเยนบวกๆ 

ไปจนระดับหมืน่ๆ เยนเลย ชอ็กสิครบัจะรออะไร (ค�านวณเป็นเงนิไทย

แล้วแบบว่า ฆ่าฉันเถอะ) แต่แล้วโชคชะตาก็พาให้เรามาพบกนั เราใช้

บริการบัตรเบ่ง JR Pass ซึ่งสามารถใช้บริการชิงกันเซนได้ด้วย ! ได้

ความดงันัน้เลยจดัทรปิข้ามจงัหวดัข้ามภมูภิาคกนัซะเลยเพือ่ความคุม้ 

ณ ตอนนั้นคือต้องนั่งจากภูมิภาคคันไซ (โอซาก้า) ไปจบที่ภูมิภาค 

คันโต (โตเกียว) ชานชาลาของชิงกันเซนจะแยกออกจากรถไฟขบวน

ปกติ เป็นโถงใหญ่ๆ กว้างๆ น่าตื่นเต้น ไอ้เราก็อยากจะรู้นักรู้หนาว่า

มนัจะเรว็สกัแค่ไหน พอถงึเวลาทีร่ถไฟใกล้มาถงึ คณุจะได้ยนิเสยีงวิง่

ดงัสนัน่ ดงัแบบลมืโลกไปเลยจ้า คนัทีว่ิง่มาจอดทีส่ถานยีงัไม่พคีเท่าไร 

ต้องคันที่วิ่งผ่านสถานีไปสิ ทั้งเร็ว ทั้งแรง ทั้งๆ ที่ขบวนยาวพอสมควร 

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

เสียง...
รถด่วนขบวนญี่ปุ่น
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Small Tips  

เนื่องจากชิงกันเซนไม่ได้มีอยู่ทุกสถานีเหมือนรถไฟปกติ 

แล้วจะรูไ้ด้ยงัไงว่าสถานไีหนมชีงิกนัเซนให้นัง่ ให้สงัเกตทีช่ือ่สถานี

นะครับ สถานีไหนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย “ชิน-” แปลว่าสถานีนั้นมี 

ชิงกันเซนวิ่งผ่าน สามารถไปใช้บริการได้ และถ้าพูดถึงเรื่องความ

ตรงต่อเวลา ปี 2014 ทาง JR Central ได้รายงานการดีเลย์เฉลี่ย

ของชงิกันเซนจากตารางเวลาปกติต่อรถ 1 ขบวนว่าอยู่ที ่54 วนิาที 

เวลานี้คือรวมสาเหตุต่างๆ ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ แล้วด้วยนะ นอกจากนั้นยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลย

แม้แต่ครั้งเดียว จนเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงทางแถบตะวัน

ออกในปี 2011 ระบบหยุดวิ่งอัตโนมัติของรถไฟก็ท�างาน ท�าให้รถ

สามารถหยุดวิ่งได้อย่างปลอดภัย

แต่ผ่านหน้าเราไปแบบเสีย้ววนิาท ีนีย่งัแอบคดิ

อยู่เลยว่าถ้ามีอะไรไปขวางจะเกิดอะไรขึ้น คง

ไม่เหลือซากแน่ๆ

ภายในชิงกันเซนก็หรูหรา กว้างขวาง 

และสะอาดสะอ้าน เวลารถมาจอดที่สถานี

ปลายทาง จะมกีลุม่พนกังานใส่ชดุสชีมพสูดใส

มายืนรอเหมือนจะท�าอะไรสักอย่าง แล้วพอรถ

มาจอด พนักงานเหล่านี้ก็จะกรูเข้าไปท�าความ

สะอาดภายในตู้ด้วยความรวดเร็ว ที่ส�าคัญคือ

สามารถกนิอาหารบนรถได้ด้วย บางคนกนิชนดิ

ทีเ่รยีกว่าจดัเตม็เหมอืนน่ังอยู่ในร้านอาหารเลย

ก็ว่าได้ ของคาวหวาน แห้งเปียก มาครบ 5 หมู่ 

แล้วเราจะน้อยหน้าได้ยังไง ขณะท่ีรถวิ่งไป

สาบานได้ว่าแทบไม่รูส้กึถึงความเรว็ของมนัเลย 

แต่กแ็อบสงัเกตจากหยดน�า้เวลามฝีนหรอือะไร

มาเกาะที่กระจก หยดน�้าพวกนี้จะไหลไปตาม

แรงลมเป็นเส้นแนวนอน เร็วไม่เร็วก็ลองจินตนาการดูแล้วกัน 

อีกสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับการใช้บริการชิงกันเซนก็คือ ตู้โดยสาร

แต่ละตูจ้ะมทีัง้แบบต้องจองท่ีน่ังกับแบบตาดไีด้ตาร้ายเสีย เราจ�าเป็น

ต้องสังเกตป้ายไฟวิ่งหรือข้างๆ ประตูรถว่าตู้นั้นๆ เป็นแบบไหน จริงๆ 

แล้วกส็งัเกตได้ตัง้แต่ตอนเข้าแถวรอขึน้รถแล้ว เพราะท่ีพืน้ชานชาลา

จะมีการขีดสีตีเส้นเป็นสัญลักษณ์บอกว่าคิวท่ีเรายืนอยู่จะเป็นตู้

โดยสารแบบไหน เพราะถ้าเผลอไปนั่งตู้ที่ต้องจองก่อนเข้ารับรองว่า

อับอาย และงามหน้าสุดๆ (จะบอกว่าเคยด้วยนะ แต่คนญี่ปุ่นไม่ได้

มาหวดีใส่แรงๆ ร้ายๆ แบบในละคร แต่จะมาถามแบบให้เรารูสึ้กอาย

ไปเองว่า “นี่ใช่ที่นั่งหมายเลขนี้หรือเปล่า” พร้อมกับยื่นโพยให้ ก็เป็น

อนัชดัเจนว่าแกนัง่ทับทีฉ่นัจ้า นัน่เอง) แล้วตูแ้บบทีไ่ม่ต้องจองนีก็่เต็ม

ไวมากนะท�าเป็นเล่นไป ช้าหมดอดนัง่ ต้องไปยนืแกร่วอยูต่ามทีต่่างๆ 

ให้ดูเกะกะชอบกล 

นอกจากเรื่องที่นั่งแล้ว ยังมีเรื่องว่า ชิงกันเซนแต่ละคันไม่ได้

เร็วทุกคัน หมายถึงว่ารถแต่ละคันจะจอดตามสถานีต่างๆ ไม่เหมือน

กนั คนัไหนท่ีเร็วแบบโคตรเรว็ ก็จะจอดน้อยสถานมีาก อย่างถ้าตลอด

สายมี 10 สถานี ก็จะจอดแค่ 4 อะไรแบบนี้ แล้วก็อีกเช่นเคย ณ จุด

ทีต้่องแข่งกบัเวลา ข้าพเจ้ากไ็ด้พบกบั “ชงิกนัเซนหวานเยน็” เข้า ตอน

นั้นดึกแล้ว แล้วจ�าเป็นต้องไปให้ถึงที่พักที่โตเกียวภายในเที่ยงคืน นี่ 

4 ทุ่มก็แล้ว 5 ทุ่มก็แล้ว เหมือนจะไปไม่ถึงไหนเลย เพราะรถจอดทุก

สถาน ีคอืต่อให้ไม่ได้จอดถ่ีแบบรถไฟปกต ิก็ถือว่าช้าอยู่ดสี�าหรบัเส้น

ทางไกลขนาดนี้ บวกกับความเป็นชิงกันเซน แล้วเที่ยงคืนรถไฟปกติ

ก็จะหมดแล้วด้วย นาทีนั้นไม่รื่นรมย์แล้ว ลุ้นแบบนาทีต่อนาที พอรถ

จอดเท่านัน้แหละ พุง่ออกไปจากชานชาลาแทบไม่ทนั (แล้วชานชาลา

กว้างใหญ่ด้วยนะ ทางก็ไม่ชินอีก โอย...) แต่ก็จบลงด้วยดี ไม่มีใคร

บาดเจ็บ

ขอบคุณภาพประกอบจาก

➠  By Rsa - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wiki-
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