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พอ
พดูถงึ “นาโงย่า” เชือ่ว่ำเรำๆ ท่ำนๆ กต้็องเคยได้ยนิชือ่กัน

แหละ แต่ถ้ำถำมว่ำทีน่ัน่มอีะไรเทีย่ว กเ็ชือ่ว่ำหลำยคนจะ

ตอบไม่ได้ รวมถงึข้ำพเจ้ำด้วย นาโงย่าเป็นเมืองท่ีอยูท่างภาคกลาง

ของญี่ปุ่น (中部 ชูบุ) ปกติคนที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่นแบบข้ำมภูมิภำคก็

จะวิ่งจำกทำงฝั่งคันไซมำทำงคันโต ไม่ก็ทำงคันโตไปทำงคันไซ หรือ

กข็ึน้เหนอืสดุ (ฮอกไกโด) ลงใต้สดุ (ฟกุโุอกะ) กนัไปเลย แล้วก็จะผ่ำน

ภำคกลำงที่ว่ำนี้ไปโดยไม่ทันรู้ตัว และนี่จะเป็นครั้งแรกของคณะทัวร์

ขนำดจิ๋วที่สบโอกำสจะได้ไปสัมผัสดินแดนที่ไม่รู้แห่งนี้กัน

ด้วยควำมทีญ่ำตคินหนึง่เดนิทำงมำท�ำงำนในเมอืงเลก็ๆ โซน

โรงงำนอตุสำหกรรมของนำโงย่ำพกัใหญ่ๆ เลยตัง้ใจว่ำจะขนญำติอีก

จ�ำนวนหยิบมือหน่ึงมำเย่ียมหำ ไถ่ถำมสำรทุกข์สุกดิบ จริงๆ คือหำ

เรื่องเที่ยวแหละ ใครก็ดูออก...เรำออกเดินทำงมำในช่วงกลำงเดือน

ค่อนไปทำงปลำยเดือนธันวำคม แน่นอนว่ำอำกำศเริ่มหนำวสะท้ำน

แล้ว ก�ำลงัได้ mood and tone แบบท่องเทีย่วจดัๆ เลย ฝ่ังไทยกเ็ตรยีม

ตุนข้ำวของเคร่ืองใช้สไตล์ไทยๆ อัดไปเต็มกระเป๋ำเพื่อไปเป็นเสบียง

ของทำงฝ่ังญีปุ่น่กนัอย่ำงบ้ำคล่ัง ขนำดท่ีว่ำกระเป๋ำแทบปิดไม่ได้ และ

หมิ่นเหม่ต่อกำรโดน ตม. กักตัวมำก เพรำะไม่แน่ใจว่ำสิ่งที่พยำยำม

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

นาโงย่า

ดินแดนที่ ไม่รู้~

ยัดลงกระเป๋ำไปนั่นมันผิดกฎอะไรของทำงนั้นหรือเปล่ำ หนักก็หนัก

แถมบวมเป่ง แต่เรำก็ (หน้ำด้ำน) สู้ไม่ถอยกันต่อไป

คณะทัวร์ออกเดินทำงตั้งแต่เช้ำมืดที่ไทยไปโผล่ที่ญ่ีปุ่นอีกที 

ประมำณบ่ำย 2-3 เห็นจะได้ เครื่องบินลงจอดที่สนำมบิน 中部国際

空港 หรอื Chubu Centrair International Airport สนำมบนินีส้ะอำด

มำก กว้ำงขวำงพอสมควร ทำงเดินยำวๆ ไม่มีขึ้นลงเยอะแยะให้ปวด

หวั แอร์เยน็ฉ�ำ่ไม่แคร์อำกำศข้ำงนอกเลย แต่กไ็ม่มอีะไรน่ำตืน่เต้นไป

กว่ำจังหวะที่จะเอำกระเป๋ำผ่ำน ตม. อีกแล้ว ใบที่หนึ่งผ่ำนไปชิลล์ๆ 

ใบทีส่องกย็งัผ่ำนไปชลิล์ๆ แต่ใบทีส่ำมนีส่ ิโดนขอให้เปิดดจูนได้ แล้ว

จะบอกว่ำในกระเป๋ำใบนั้นคืออัดแน่นกว่ำใคร สมำชิกที่รอดพ้นมำ

แล้วก็พำกันจ้องไปที่เหตุกำรณ์ตรงหน้ำไม่วำงตำโดยไม่ได้นัดหมำย 

ลุ้นยิ่งกว่ำผีน้อยหนีเข้ำเมืองอีก เขำเปิดแล้วแก เขำคุ้ยแล้วแก โอเค 

เขำปิดแล้วแก สุดท้ำยเสบยีงทีข่นมำก็พร้อมน�ำส่งถึงมอืผู้รบัในอกีไม่

กี่วันนี้จนได้ แต่ตอนนี้เรำต้องจับรถไฟเข้ำตัวเมืองกันก่อน มำครำวนี้

เรำไม่ได้ใช้บัตรเบ่ง JR Pass แต่อย่ำงใด อำศัยว่ำเดินทำงด้วยรถไฟ

ใต้ดินท้องถ่ินเอำก็น่ำจะครอบคลมุแล้ว แต่ระดับควำมยำก และซบัซ้อน

ก็จะไม่เท่ำกันน่ะนะ
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Small Tips  

กำรเดนิทำงด้วยรถไฟใต้ดนิญีปุ่น่กย็งัคงเป็นควำมท้ำทำย

ใหม่ที่หน้ำตำเดิมอยู่เสมอ อย่ำงที่นำโงย่ำนี่มีถึง 3 เจ้ำ 3 ยี่ห้อด้วย

กันคือ Meitetsu Subway Line กับ Nagoya Subway Line โดย

จะมี JR Line พำดผ่ำนนิดหน่อย แล้วแผ่นที่ของแต่ละเจ้ำก็จะไม่

พยำยำมเกี่ยวดองกัน ท�ำให้เกิดอำกำรงงงวย และเสียเวลำอย่ำง

ที่เล่ำให้ฟังไป ฉะนั้น เวลำดูแผนที่รถไฟ อย่ำลืมดูยี่ห้อกันด้วยนะ 

จะได้หำสถำนีได้ถูกต้อง และใช้เวลำไม่นำน

ทรปินี ้ข้ำพเจ้ำถกูวำงตวัให้รับหน้ำทีไ่กด์ท้องถิน่ไปโดยปรยิำย 

ถำมว่ำเชี่ยวชำญขนำดน้ันเลยเหรอ ก็ไม่ แค่เคยมีประสบกำรณ์มำ

เที่ยวญี่ปุ่นบ้ำงก็ต้องรับหน้ำที่นี้แล้ว ? มันยุติธรรมแล้วหรือ แต่ถึง

กระนัน้กต้็องท�ำหน้ำเฟิร์ม มัน่ใจ เพือ่ให้ชำวคณะมัน่ใจไปกบัทวัร์ของ

เรำด้วย รถไฟพำเรำมำส่งที่สถำนีสักสถำนีหนึ่งเพื่อต่อรถไปอีกสำย 

ด้วยควำมมั่นหน้ำมั่นโหนกก็พำกันเดินออกมำจำกสถำนีแล้วก็

ชะงัก...เอ๊ะ สถำนีที่เรำจะไปมันอยู่ตรงไหน ท�ำไมรู้สึกเหมือนไม่มีชื่อ

สถำนีน้ีอยู่ในแผนท่ีล่ะอำกำรเลิ่กลั่กจึงเกิดขึ้น แรกๆ ก็พยำยำมหำ

ทำงไปเอง เดนิวนมนัอยูอ่ย่ำงนัน้ สมำชกิทีม่ำด้วยเริม่อ่อนแรง เพรำะ

ต้องทัง้แบกทัง้ลำกกระเป๋ำเสบยีงท่ีหนกัเตม็พกัิดไปมำอยู่หลำยรอบ 

แต่ก็ดูไม่มีอนำคตเลย ต�ำแหน่งไกด์ท้องถิ่นที่ค�้ำคออยู่ก็กดดันเหลือ

เกนิ พยำยำมถำมคณุพีเ่จ้ำหน้ำทีผู่ห้ญงิหน้ำตำใจดว่ีำ この駅はど

こですか。(โคโนะเอคิวะ โดโคะ เดสก๊ะ - สถำนีนี้อยู่ตรงไหนครับ) 

ซึง่กไ็ด้รบัควำมร่วมมอือย่ำงดผ่ีำนกำรอธิบำยทีด่อูอกว่ำพยำยำมให้

มันง่ำยท่ีสุดส�ำหรับพวกเธอแล้ว จับควำมได้ว่ำเดินออกจำกที่นี่ไป 

ข้ำมไปตึกฝั ่งตรงข้ำมก็จะเจอ พร้อมกับขีดเขียนเส้นทำงลงบน

กระดำษทีม่แีผนทีบ่รเิวณน้ีขนำดย่อมๆ ปรำกฏอยู่ เข้ำใจว่ำน่ำจะเกดิ

เหตกุำรณ์ประมำณน้ีบ่อยครัง้จนคณุพีเ่ขำต้องมอีะไรแบบนีติ้ดตัวไว้ 

จังหวะนั้นคือเบำใจขึ้นเยอะ แต่กลำยเป็นว่ำพอเดินออกมำจำกตรง

นั้นดันหำไม่เจอ ยืนงกๆ เงิ่นๆ กันอยู่ริมถนน ทันใดนั้นเองก็ปรำกฏ

ร่ำงของคุณพี่เจ้ำหน้ำที่คนเดิมวิ่งตำมมำประกบ อนุมำนได้ว่ำ “หลง

สิท่ำ เป็นอย่ำงที่คิดเลย” คุณพี่ก็ตำมมำก�ำกับอีกครั้งให้แน่ใจ

ประกอบท่ำทำงชีท้ีแ่ขง็ขนั ขนำดทีว่่ำถ้ำเรำไม่เดนิลบัตำไปคณุพีก่ไ็ม่

ยอมปล่อยเรำ ประทับใจจนไม่รู้ว่ำจะพูดยังไง อยำกร้องไห้มำก

เอำจริงๆ พอหลุดจำกคุณพี่มำก็ยังไม่แล้วนะครับ ยังคงเดิน

หำต่อไป ขึ้นลงบันไดเลื่อนจนกระเป๋ำแทบพัง จนต้องมำยืนต้ังสติ

ก่อนว่ำมนัเกดิอะไรขึน้ กลำยเป็นว่ำจรงิๆ แล้วทีน่ีม่รีถไฟใต้ดนิ 2 เจ้ำ 

(รวม JR เข้ำไปกน่็ำจะ 3 เจ้ำด้วยซ�้ำ) ...ถงึว่ำเถอะ พยำยำมไล่ดตูำม

แผนทีท่ีด่ำวน์โหลดมำไม่ยักเจอสถำนีท่ีจะไปเพรำะมันอยู่อีกเจ้ำหนึง่ 

นีเ่สยีเวลำกบักำรเดนิหำสถำนรีถไฟนำนมำก จำกทีม่ำถงึบ่ำยๆ ตอน

นี้ก็เย็นย�่ำแล้ว อำกำศก็เริ่มเย็นลงไปอีก พลังงำนก็ใกล้จะหมดแล้ว 

แต่ก็ยังโชคดีทีต้ั่งสติได้แล้วหำสถำนทีีจ่ะไปจนเจอ แล้วฟ้ำหลงัฝนก็

มีจริง บริเวณที่พักของเรำมีแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังอย่ำง Don Quijote 

หรือที่รู้จักกันในชื่อ ดองก้ี อยู่ตรงหัวมุมถนน จะมำเดินเมื่อไรก็ได้  

แค่ออกจำกโรงแรมเลี้ยวขวำตรงมำเรื่อยๆ ก็เจอเลย สำแก่ใจนัก 

มหิน�ำซ�ำ้ยงัมร้ีำนอำหำรชือ่ดงัหลำยร้ำนอยูใ่นละแวกนัน้อกีต่ำงหำก 

สวรรค์นักช็อปที่แท้จริง

แต่ก็ยังไม่วำยนะ พอเข้ำที่พักปุ๊บแยกย้ำยกันเข้ำห้องใคร

ห้องมัน กลำยเป็นว่ำอีกห้องเปิดหน้ำต่ำงไม่ได้ และอยำกได้หมอน

เพิม่ สมำชกิทวัร์เลยมำบอกให้ข้ำพเจ้ำ “โทรศพัท์” ไปบอกเจ้ำหน้ำที่

ให้ที โอ้โฮ คุณทรำบหรือไม่ครับว่ำทักษะกำรคุยโทรศัพท์เป็นทักษะ

ที่ยำกมำก คนบ้ำนนอกอย่ำงกระผมจะรอดได้ยังไง แต่ไม่มีทำงอื่น 

ลองซะหน่อยแล้วกนั อำศยัต�ำรำ “เรำเป็นชำวต่ำงชำตซิึง่กนัและกนั” 

แต่กผ่็ำนไปด้วยดนีะ เจ้ำหน้ำทีก่ง็งๆ นดิหน่อยว่ำขอหมอนเพิม่ท�ำไม 

แล้วหน้ำต่ำงท�ำไมเปิดไม่ได้ (พอวำงสำยก็เปิดได้รำวปำฏิหำริย์ 

ขนลุกไปหมด...) เฮ้อ เหนื่อยจริงๆ เลย TPA
news


