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สวัสดี
เพื่อนนักอ ่านชาว 
TPA News ทุกท่าน

ครับ คอลัมน์ Small Talk ประจ�าฉบับนี้ 
อาจจะมาแปลกกว่าครั้งที่ผ่านๆ มา
หน่อย เพราะคราวนี้เราจะเน้นไปที่
สาระความรู้ (แล้วก่อนหน้านี้ล่ะ...) 
จากการท่องเที่ยวกันบ้างครับ ฉบับนี้
เรายังปักหลักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศ
จีนครับ หลังจากที่พาทุกท ่านไป 
ตะลอนๆ ทัวร์โน่นนี่นั่นมาทั่ว ครั้งนี้อยากจะหยิบยกสิ่งหนึ่งซึ่งจริงๆ  
แล้วอาจจะไม่ต้องไปถึงประเทศจีนก็สามารถเห็นได้ เรียกง่ายๆ คือ  
บ้านเราก็มีนั่นแหละมันคือ “สิงโตหินจีน” ครับ

ด้วยความที่ “สิงโต” เป็นเจ้าป่า เป็นสัตว์ที่น่าเกรงขามและดู
สง่างามกว่าสตัว์ป่าชนดิอืน่ๆ (มนัดเูท่จรงิๆ นะ คอืไม่ได้น่ารกัสดใส แต่
ออกแนวเท่ๆ ขรึมๆ) ชาวจีนจึงถือว่าสิงโตเป็นสัญลักษณ์ของสิริมงคล 
ความกล้าหาญและความน่าเกรงขาม แล้วก็มักจะสลกัหนิเป็นรปูสงิโต
ไปประดบัไว้ตามบนัไดหน้าบ้าน หน้าต�าหนกั จวน หรอือาคารบ้านเรอืน 
ฯลฯ เหตุผลที่น�าไปวางไว้หน้าสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ก็เพื่อเป็นการขับไล่
สิง่ชัว่ร้ายและปกปักษ์รกัษาอาคารบ้านเรอืนเหล่านัน้ด้วย ไม่ใช่เพือ่การ
ประดบัตกแต่งเพยีงอย่างเดยีว เม่ือครัง้ทีไ่ด้ไปเดนิเล่นทีพ่ระราชวังต้อง
ห้าม หรอื กูก้ง กไ็ด้มโีอกาสเหน็สงิโตหนิแกะสลกัเหล่านีอ้ยูห่น้าต�าหนกั
หลายๆ ต�าหนัก ทุกตัวมีขนาดที่ใหญ่โต ดูเด่นเป็นสง่าดีจริงๆ แต่แล้ว
สายตาเจ้ากรรมช่างสอดรู้สอดเห็นก็ไปสังเกตเห็นว่า สิงโตแต่ละคู่มัน
ไม่ได้เหมือนกันทั้งสองตัวนี่นา ตัวหนึ่งเอาเท้าเหยียบลูกบอล หรือลูก
แก้วอะไรสักอย่าง อีกตัวเหยียบสิงโตตัวเล็กๆ อยู่ (แลดูน่ากลัวพิลึก) 
เวลาไปเจอสงิโตแบบน้ีทีไ่หนก็จะเหน็ว่าแต่ละตวัก็จะท�าท่าเหยยีบแบบ
นีเ้หมอืนกนัเป๊ะๆ แสดงว่าไม่ได้แกะสลกัผดิแต่อย่างใด...ลวดลายอาจ
จะแตกต่างกันไปบ้าง บางคู่ดูน่ารัก บางคู่ดูน่ากลัว

ว่าแล้วกไ็ปถามผูรู้ม้าได้ความว่า ทีเ่หน็น่ะ ไม่ได้กะโหลกกะลา
นกึจะเอาตวัไหนวางตรงไหนกไ็ด้หรอกนะ มนัมธีรรมเนยีมมาตัง้แต่สมยั
ก่อนโน้นแล้วคือ สิงโตตัวผู้จะต้องวางทางซ้ายเสมอ (ซ้ายที่ว่านี้คือ 
มองจากในอาคารออกมา ถ้ามองจากข้างนอกเข้าไปก็จะเป็นทางขวา) 

เท้าขวาเหยียบลูกแก้ว แสดงถึงความ
น่าเกรงขาม อ�านาจบารม ีส่วนด้านขวา
เป็นตัวเมีย เท้าซ้ายลูบลูกสิงโตน้อย
เล่น (เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า มันน่า
กลวัออก เหมอืนจะจบักนิแน่ะ) มคีวาม-
หมายว่า ลูกหลานร�่ารวย สิงโตที่เห็น
ในพระราชวังต้องห้ามนัน้กใ็ช้หลกัการ

เดยีวกันนี ้ซึง่ตวัผูเ้ป็นตวัแทนของราชส�านกัทีม่อี�านาจตลอดไป ตวัเมยี
ที่มีลูกสิงโตอยู ่นั้นแสดงถึงราชวงศ์มีลูกหลานสืบทอดต่อไป แล้ว
นอกจากสงิโตจะสลกัมาจากหนิแล้ว สงิโตทีเ่หน็ในวงักม็จี�านวนไม่น้อย
ที่ท�ามาจากทองส�าริด สีทองอร่ามมากๆ แถมยังใช้ในการแสดงฐานะ
ของเจ้าบ้านได้ด้วย

ยังครับ ความเชื่อยังไม่จบอยู่แค่นั้น ตามที่บอกไปว่าสิงโตเป็น
สัตว์มงคล ในเมืองบางเมืองนิยมไปลูบคล�าสิงโตเพื่อขอให้มีสิริมงคล 
มีโชคลาภ ในแต่ละท้องที่ที่เราเดินทางไปเที่ยว ถ้ามีสิงโตหินน้ีท่ีไหน
ไกด์กม็กัจะบอกกบัเราว่า “จบัคล�าหวัสงิโต ตลอดชวิีตไม่มทีกุข์ ลบูหลงั
สิงโต ตลอดชาติไม่มีกรรม จับหางสิงโต ไม่เสียใจตลอดไป...จับปาก
สิงโต ผัวเมียไม่ทะเลาะกัน” ผลก็คือสิงโตแต่ละคู่ก็ได้รับการขัดเคลือบ
ไปโดยปริยาย ทั้งมันทั้งเงาไปทั่วทั้งตัวเลยทีเดียว

ก่อนจะจากกันไปในฉบบันีก็้เช่นเคยครบั เรามาทิง้ท้ายกบัสาระ
ความรู ้(ยังให้ได้มากกว่านีอ้กี) กันอกีเลก็น้อย แล้วพบกันใหม่ในโอกาส
หน้านะครับ ไจ้เจี้ยน ! (ขอบคุณสาระดีๆ จาก www.elearneasy.com 
ครับ)

อาทิตย์ นิ่มนวล
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“สิงโตหินจีน” เรียกเป็นภาษาจีนว่า จงกว๋อสือซือ (中国石狮) 
ส่วน “สิงโต” เฉยๆ จะใช้ค�าว่า ซือจื่อ (狮子) และค�าว่า ซือ ในที่นี้ไป
พ้องเสียงกับค�าว่า เหล่าซือ ซึ่งหมายถึง “ครูบาอาจารย์” ด้วยเหตุนี้
คนจึงถือว่าสิงโตเป็นสัตว์มงคล 
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ตอน
เด็กๆ คุณเติบโตมาพร้อม
กับขบวนการ 5 สี คาเมน-

ไรเดอร์ หรือการ์ตูนอย่างดราก้อนบอล
และเซเลอร์มูนหรือเปล่า? 

ต้องยอมรับว่า เด็กไทยเราโตมา
พร้อมกับหนังหรือการ์ตูนญี่ปุ ่นจริงๆ 
อย่างน้อยวันเสาร์-อาทิตย์ก็ต้องตื่นแต่
เช้าลกุขึน้มาเปิดดชู่อง 9 การ์ตนูกันทัง้นัน้ 
ตวัผูเ้ขยีนเองกเ็ตบิโตมาเช่นน้ันเหมอืนกัน 
แถมยังชอบอ้อนให้แม่พาไปเช่าวิดีโอ 
คาเมนไรเดอร์อกีด้วย (เอ่อ...สมยัน้ีก็ต้อง
เช่าแผ่นแล้วสินะ) 

ตอนที่เขียนคอลัมน์นี้อยู ่นั้น มี
ข่าวว่าโรงภาพยนตร์สกาล่าและลโิด้ทีอ่ยู่
คู่สยามสแควร์และมีหนังนอกกระแสให้ได้ชมบ่อยๆ นั้น ก�าลังจะถูก
ทบุทิง้แล้วสร้างเป็นแหล่งชอ็ปป้ิงใจกลางเมอืงขึน้มาแทน ได้ฟังแล้ว
ก็ใจหาย...เพราะผู้เขียนมีโอกาสได้ใช้บริการโรงภาพยนตร์แห่งนี้อยู่
บ่อยคร้ัง ด้วยเพราะโรงภาพยนตร์ทั้งสองแห่งนั้นมีการจัดฉายหนัง
ญี่ปุ่นให้ได้ชมกันบ่อยๆ ซึ่งถูกใจคอหนังญี่ปุ่นอย่างผู้เขียนนัก คิดว่า
คุณผู้อ่านหลายท่านก็คงจะเป็นเหมือนผู้เขียนใช่ไหม ที่แม้ว่างานจะ
ยุ่งแต่ก็ต้องหาเวลาว่างไปดูหนังญี่ปุ่นสักเรื่อง แล้วอะไรล่ะคือมนต์
เสน่ห์ของหนังญี่ปุ่นที่ท�าให้เราอยากไปดู...สิบปากว่าคงไม่เท่าเขียน
เล่าสนิะ ถ้าอย่างนัน้ขอยกตวัอย่างจากหนงัญีปุ่น่เรือ่งล่าสุดทีผู่เ้ขยีน
ได้ไปดูมาก็แล้วกัน

“I wish” เป็นหนงัเรือ่งล่าสดุทีผู่เ้ขยีนได้ด ูเป็นเรือ่งเกีย่วกับค�า
อธษิฐานของเดก็ๆ กลุม่หนึง่ทีต่่างมคีวามฝันและสิง่ทีต่นเองต้องการ 
เช่น ฝันท่ีอยากจะให้ครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง ฝันอยาก
เป็นดารา หรือความต้องการให้เพื่อนเพียงตัวเดียว (สุนัข) ฟื้นขึ้นมา
มีชีวิตอีกคร้ัง โดยท่ีพวกเขาเชื่อว่าหากพวกเขาเดินทางไปอธิษฐาน
ตรงจดุทีร่ถไฟชงิกนัเซน 2 สายวิง่สวนทางกนัละก ็พลงังานตรงนัน้จะ
ท�าให้ค�าอธษิฐานเป็นจรงิขึน้ได้ ตวัหนงัไม่ได้ตืน่เต้นจนแทบนัง่ไม่ติด

แบบหนงัฝรัง่ แต่กลบัเสรมิมขุตลกของเดก็ๆ 
และภาพทิวทัศน์ตามต่างจังหวัดให้กับผู้ชม
ได้ร่วมเดนิทางไปด้วย พร้อมกบัค่อยๆ พาเรา
เข้าไปเป็นส่วนหนึง่ในการผจญภยัของเดก็ๆ 
เพื่อจะไปให้ถึงจุดที่ชิงกันเซนว่ิงสวนกัน 
สดุท้ายแล้วไม่ว่าค�าอธษิฐานจะเป็นจรงิหรอื
ไม่ แต่สิ่งส�าคัญก็คือความสนุกจากการได้
เดนิทางและความเชือ่มัน่ในค�าอธษิฐานต่าง
หากที่ท�าให้เด็กๆ กล้าท�าตามความฝันของ
ตัวเอง หนงัฉายจบพร้อมกบัทิง้ค�าถามให้กบั
ผู้ชมว่า “คุณเคยอธิษฐานอะไรเพื่อตัวเอง
และได้พยายามทำาให้คำาอธิษฐานเป็นจริง
แล้วหรือยัง?” เห็นไหมล่ะว่า หนังญี่ปุ่นไม่
เพยีงสร้างความสนกุและความประทบัใจให้

กับผู้ชมเท่านั้น แต่ยังให้ข้อคิดสอนใจอีกด้วย 
แม้ในปัจจุบันหนังจากฝั่งตะวันตกจะกลายเป็นหนังกระแส

หลักของบ้านเรา เพราะด้วยความสมจริงและคุณภาพของโปรดักชั่น 
ที่ท�าให้จับกลุ่มดูกลุ่มใหญ่เอาไว้ได้ แต่ในมุมมองของผู้เขียน (ที่เป็น
ชนกลุ่มน้อย) กลับมองว่า หนังญี่ปุ่นที่เป็นหนังนอกกระแสนั้นกลับมี
ความละเมียดละไมในการสร้างมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น “ริง ค�าสาป
มรณะ” ทีฮ่อลลวีูด้น�าไปสร้างใหม่ แต่อย่างไรกไ็ม่จบัใจเท่าฉบับญ่ีปุ่น
ดัง้เดมิ ส่วนหนึง่อาจเป็นเพราะในขณะทีฝ่รัง่เขาเล่นกบัเอฟเฟกต์และ
เสียงให้เราตกใจ แต่คนญี่ปุ่นกลับหว่านล้อมเราด้วยบรรยากาศอัน
วงัเวงและใช้ “ใจ” ของคนดนูัน่แหละ “หลอก” ตวัเอง นีค่อืความเรยีบ-
ง่ายที่ (ท�าให้กลัว) ได้มากและนั่นก็คือ “มนต์เสน่ห์” ของหนังญ่ีปุ่น 
พอเขียนถึงหนังญี่ปุ่นแล้วก็เริ่มอยากดูหนังขึ้นมาอีกแล้ว เอาเป็นว่า
สบิปากว่าไม่เท่าตาเหน็ สบิเรือ่งเล่ากไ็ม่เท่ากบั “ดเูอาเอง” งัน้ไปลอง
หาหนงัญีปุ่น่ดสูกัเรือ่งเถอะนะ แล้วคณุจะเข้าใจว่า “ความประทับใจ
ที่ได้จากการดูหนังญี่ปุ่นนั้น ลืมยากจริงๆ”

อรณิชา บุญเสนันท์ 
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ญี่ปุ่นเสน่ห์ของภาพยนตร์

* ขอขอบคุณภาพประกอบจาก www.sanook.com


