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นัก
ท่องเท่ียวทีไ่ปเยอืนประเทศญีปุ่น่ส่วนใหญ่มกัจะมจีดุประสงค์
หลักๆ อยู่ 2 อย่าง คือ ไปตื่นตาตื่นใจกับความเจริญทาง

เทคโนโลยีของบ้านเมืองเขา กับไปดื่มด�่าชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมแบบ
ญี่ปุ่นขนานแท้และเป้าหมายของการไปเที่ยวญี่ปุ ่นครั้งแรกในชีวิต 
กะเหรี่ยงอย่างผู้เขียนก็เป็นไปตามที่ว่านี้ เนื่องจากที่พักตลอดระยะ 
เวลาเกอืบหนึง่อาทติย์ทีใ่ช้ชวีติในญีปุ่น่อยูใ่นโตเกยีว ดงันัน้ แค่ก้าวเท้า
ออกจากโรงแรมความเจรญิกเ็ข้ามาปะทะแบบไม่ต้องไปเดนิหาให้ยาก
เย็น ด้วยความกลัวว่าตัวเองจะเสพเทคโนโลยีเกินขนาด ก็เลยเป็นเหตุ
ให้ก�าหนดว่าจะต้องมี “หนึ่งวัน” เป็นวันทัวร์วัฒนธรรม แต่แหล่ง
วฒันธรรมแบบไหนล่ะทีจ่ะหาได้ในเมอืงหลวงแบบนี ้ง่ายมากคุณผู้อ่าน
ทุกท่าน...ไม่ต้องคิดเยอะ ลอกฝรั่งตาน�้าข้าวที่มาเที่ยวบ้านเราเลย ฝรั่ง
มาเมอืงไทยอยากดวูดัไทย กระเหรีย่งไทยไปเจแปนกต้็องไปเยีย่มวดัวา
อารามศาลเจ้าญี่ปุ่นสิ และจุดหมายปลายทางในครั้งนี้ก็คือ  
(เมจิจิงงู) หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ “ศาลเจ้าเมจิ”

ศาลเจ้าเมจ ิตัง้อยูใ่นเขตชบิยุะซึง่ถอืเป็นเขตทีอ่ยูใ่จกลางเมอืง
โตเกียว เมื่อออกจากสถานีรถไฟ JR ฮาราจูกุทางด้านใต้ นอกจากจะ
พบผูค้นซึง่โดยส่วนใหญ่จะเป็นวยัรุน่เดนิกนัขวกัไขว่จอแจแล้ว ถ้ามอง
ไกลออกไปอีกหน่อยก็จะพบสะพานคอนกรีตสั้นๆ ทอดตัวข้ามเหนือ 
รางรถไฟ สะพานแห่งนี้มีชื่อว่า (จิงงูบาชิ) ฝั่งฝากหนึ่งของสะพาน
คือ ที่ตั้งของถนน  (ทะเคะชิตะโดะโอะริ) อันเป็นย่านแฟชั่นและ
แหล่งชอปป้ิงของวยัรุน่แดนอาทติย์อทุยั อกีทัง้ในทกุวนัอาทติย์ สะพาน
จงิงบูาชแิห่งนีเ้องกเ็ป็นทีร่วมตวัของบรรดาผูค้นทีช่อบการแต่งคอสเพล
ย์เป็นการ์ตูน หรือนักร้องที่ตัวเองชื่นชอบ จนเรียกกันเล่นๆ ว่า “สะพาน
คอสเพลย์” ถือเป็นฝั่งที่คึกคักและมีสีสันมากทีเดียว แต่อีกฝั่งหนึ่งของ
สะพานนัน้กลบัแตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิ...เพราะทีน่ัน่คอื “ศาลเจ้าเมจ”ิ 
อันเป็นจุดหมายของเรา

ค�าว่า  มคีวามหมายว่า “ศาลเจ้าชนิโตทีเ่ป็นอารามหลวง” 
ส่วนค�าว่า  ถ้าเป็นอยู่เดี่ยวๆ จะอ่านว่า “ฮาชิ” แปลว่า “สะพาน” แต่
เมื่อมีค�าหรือชื่อมาประสมส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเสียงเป็น “บาชิ” เมื่อรวม
กันแล้วจึงหมายถึง “สะพานที่ข้ามไปยังศาลเจ้าหลวง” หรือก็คือศาล
เจ้าเมจิน่ันเอง ศาลเจ้าเมจิถือเป็นศาลเจ้าหลวงประจ�าโตเกียว อันจะ
สังเกตได้จากสัญลักษณ์รูปดอกเบญจมาศที่อยู่เหนือบนเสาประตูโท-
ริอิ ( ) ความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของศาลเจ้าแห่งนี้ คือ เป็น
อนสุรณ์สถานในการระลกึถงึจกัรพรรดเิมจ ิ(สวรรคตปี ค.ศ.1912) และ
จักรพรรดิน ี(สวรรคตปี ค.ศ.1914) ทีป่ระชาชนเคารพรกั แม้ว่าจะตัง้อยู่
ใจกลางเมืองหลวงแต่อาณาบริเวณของศาลเจ้าแห่งนี้ก็มีมากถึง 

700,000 ตร.ม. เลยทีเดียวและพืน้ท่ีรายรอบก็เต็มไปด้วยแมกไม้สงูใหญ่
นานาชนิด ราวกับผืนป่าขนาดย่อมกลางใจเมือง ซึ่งต้นไม้เหล่านี้เป็น 
ต้นไม้ที่ราษฎรน�ามาบริจาคเพื่ออุทิศถวายให้แด่จักรพรรดิเมจิผู้ล่วงลับ
ไปแล้วนัน่เอง ท�าให้เมือ่เดนิผ่านซุม้ประตโูทรอิเิข้ามากส็มัผสัได้ถงึความ
เย็นและความร่มรื่นได้ในทันที ทิ้งโลกอันทันสมัยอีกฝั่งฝากของสะพาน
จิงงบูาชิไว้เบือ้งหลงั แต่ใช่ว่าพอเป็นศาลเจ้าแล้วจะมแีต่สถาปัตยกรรม 
หรอืสิง่ของเกีย่วกบัศาสนาชินโตให้ดูเท่านัน้ ไม่อย่างนัน้กค็งไม่มช่ืีอเสยีง
จนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันแน่ๆ จุดสนใจจุดแรกในระหว่าง
ทางเดิน (แสนยาว) ทีน่�าไปสูตั่ววหิารหลกันัน่คือ แถวถงัสาเกและถงัไวน์
เรียงประจันหน้ากันอยู่สองฝากทางเดิน ที่มาที่ไปของถังสาเกและไวน์
เหล่าน้ีก็คือ ถังสาเกน้ันได้มาจากสมาคมผูผ้ลติเหล้าสาเกท่ีน�ามาบรจิาค
เพื่อถวายแด่จักรพรรดิเมจิ ส่วนถังไวน์นั้นเป็นไวน์ที่ส่งมาจากแคว้น 
บูร์กอญ ถือเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องแวะพักชักรูปกันทุกคน 

พอเดินเข้าใกล้ตัววิหารก็จะเห็นซุ้มประตูโทริอิอีกต้นหนึ่ง ซึ่ง
ข้างๆ กันนั้นจะมีศาลเล็กๆ ที่มีบ่อน�้าไว้ล้างมือก่อนจะเข้าไปในวิหาร
เรียกว่า  (เทะมิซุยะ) จากนั้นก็เดินเข้าไปเที่ยวชมกันได้เลย สิ่งที่
ท�าให้ศาลเจ้าเมจมิชีือ่เสยีงอกีหนึง่กค็อื “พธิแีต่งงานแบบชนิโต” ทีคู่่บ่าว
สาวจะแต่งชุดแต่งงานแบบเต็มยศและในช่วงสดุท้ายของพธีิกรรมจะมี
การตั้งขบวนเดินออกมาที่ลานกว้างของศาลเจ้า ซึ่งช่วงนี้เองที่ถือเป็น
นาททีองของนกัท่องเทีย่วอย่างเราๆ ทีจ่ะสามารถถ่ายรปูขบวนแต่งงาน
ที่สวยสง่าไว้เป็นที่ระลึกได้ แต่ถ้ายังไม่จุใจพอ หลังจากเสร็จพิธีแล้ว ก็
จะมสีถานทีใ่ห้คูบ่่าวสาวและญาติๆ  ไปถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึอกีด้วย ซึง่จะ
มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่กันไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป (อยู่ไกลๆ ได้)

เมื่อเที่ยวชมจนหน�าใจก่อนกลับไปสู่โลกทันสมัย ก็อย่าลืมแวะ
เขยีนอธษิฐานแผ่นป้าย  (เอมะ) ไว้เป็นทีร่ะลกึด้วยซึง่สนนราคาเพียง 
500 เยนเท่านั้น หรือจะซื้อเครื่องรางประจ�าศาลเจ้าชื่อ “ชินชินเกนเซน
มาโมร”ิ ท่ีมรีปูสญัลกัษณ์ดอกเบญจมาศ ซ่ึงเช่ือว่าจะช่วยให้ร่างกายและ
จิตใจแข็งแรงกลับมาก็ยิ่งดี 

อนิล พยุงเกียรติคุณ

ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.

วิถีชินโตกลางแหล่งแฟชั่นญี่ปุ่น
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เอ้า ไปเที่ยวกันเถอะ ! 
ฤดูใบไม้ผลิอย่างนี้จะมัวอยู่แต่ในบ้านได้อย่างไร ฉบับนี้เรา

สะพายกระเป๋าแล้วไปเปิดหูเปิดตากันหน่อยดีกว่า โดยสถานที่ที่เรา
จะพาไปในครั้งนี้เป็นสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับชาวเกาหลีและญี่ปุ ่น 
โดยเฉพาะ ซึง่วธีิการเดนิทางกง่็ายมาก แค่ขึน้รถไฟใต้ดนิสายสส้ีมมา
ลงสถานีดกริมมุนและออกที่ทางออกหมายเลข 5 พอเดินขึ้นมาจาก
สถานีก็จะเจอป้ายบอกทาง...

“เรือนจ�าซอแดมุน 서대문 형무소 (ซอแดมุน ฮยองมูโซ) 
หรือ Seodaemun Prison History Hall” 

ที่เป็นจุดหมายปลายทางของเราได้อย่างชัดเจน ! ใช่แล้ว...
สถานที่ท่ีเราจะพาไปเที่ยวชมกันในฉบับนี้ก็คือ “เรือนจ�าซอแดมุน” 
เรอืนจ�าทีถ่อืเป็นประวตัศิาสตร์อนัน่าเจบ็ปวดของทัง้เกาหลแีละญีปุ่น่
นั่นเอง 

เรือนจ�าซอแดมุนถูกสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1908 เป็นเรือนจ�าจาก 
1 ใน 30 แห่งทีรั่ฐบาลญีปุ่น่ใช้เพือ่กกัขงัและลงโทษนกัโทษชาวเกาหลี
ที่ลุกขึ้นต่อต้านญี่ปุ่นเมื่อครั้งสามารถบุกยึดคาบสมุทรเกาหลีได้ โดย
จ�านวนเงินที่ใช้ก่อสร้างเรือนจ�าแห่งนี้คือ 50,000 วอน และมีพื้นที่อยู่
กว่า 500 พยอง (1 พยอง = 3.31 ตารางเมตร) เรือนจ�าแห่งนี้สามารถ
คุมขังนักโทษได้ราวๆ 500 คนเลยทีเดียว นอกจากสถานที่แห่งนี้จะ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แล้ว เมื่อ ค.ศ.1998 ทาง
รัฐบาลเกาหลีใต้ยังเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ส�าหรับ
เด็กและเยาวชนอีกด้วย โดยจะเก็บค่าเข้าชมตั้งแต่ 500-1,500 วอน 
(เด็กที่อายุต�่ากว่า 6 ปีและผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สามารถเข้าชม
ได้ฟรี) บรรยากาศภายในเรือนจ�าแตกต่างจากภายนอกอย่างสิ้นเชิง 

แวบหนึง่เราแอบคิดถึงต้นไม้ทีผ่ลดัใบสวยงามอยู่ด้านนอกมาก หลายครัง้
เหลือเกินที่ความหดหู่ถาโถมเข้ามาหาเราแบบไม่ทันตั้งตัว อาจด้วย
เพราะวันที่ไปมีจ�านวนนักท่องเที่ยวบางตาก็เป็นได้ ความรู้สึกโหวง
เหวงในใจเลยแอบก่อตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

จุดแรกที่เราเดินเข้าไปคืออาคาร 3 ชั้นสีขาว หรือที่เรียกกันว่า 
“หอประวัติศาสตร์” ซึ่งภายในหอประวัติศาสตร์แห่งนี้จะมีการ 
ฉายภาพยนตร์สัน้และจดันทิรรศการทีบ่อกเล่าถงึประวตัคิวามเป็นมา
ของเรือนจ�าแห่งนี้ รวมถึงการจ�าลองวิธีการลงโทษในแบบต่างๆ เอา
ไว้อีกด้วย เมื่อออกมาจากหอประวัติศาสตร์ เราเดินไปที่ส่วนของ 
เรือนจ�ากันต่อ ภายในเรือนจ�าจะได้เห็นการจ�าลองบรรยากาศและ
เหตุการณ์การลงโทษนักโทษอย่างโหดเหี้ยม ซึ่งต้องขอสารภาพตาม
ตรงว่ารู้สึกกลัวไม่น้อย เป็นความกลัวที่สะสมมาตั้งแต่ตอนเข้าชม 
หอประวัติศาสตร์นูน่แล้วแหละ พอมาเจอหุน่จ�าลองทีก่�าลังถกูลงโทษ
เข้าไปอกีกเ็ลยใจหายขึน้มาเสยีดือ้ๆ พอออกจากเรอืนจ�า (โดยการวิง่) 
เราก็เดินมายังอาคารประหารชีวิตและอุโมงค์เคล่ือนย้ายศพกันต่อ 
อุโมงค์เคลื่อนย้ายศพที่อยู่ตรงหน้าเป็นอุโมงค์ที่ทางการเกาหลีได้
บูรณะขึ้นใหม่ โดยลดความลึกให้เหลือเพียง 40 เมตรเท่านั้น ซึ่งเมื่อ
ได้สอบถามคนเกาหลีถึงความลึกจริง ๆ ของอุโมงค์แห่งนี้ คนเกาหลี
ก็ได้แต่ส่ายหน้า เพราะแม้แต่คนเกาหลีเองก็ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนว่า
แท้จริงแล้วอุโมงค์แห่งนี้ไปสิ้นสุดที่ตรงไหน ปริศนาความลึกของ
อุโมงค์จึงกลายเป็นค�าตอบที่ไร้ค�าตอบมาจนถึงทุกวันนี้ 

หลังจากนั้น เราเดินไปที่คุกใต้ดินที่ใช้ส�าหรับคุมขังนักโทษ
หญิงกันต่อ ว่ากันว่าเพดานของคุกใต้ดินแห่งนี้ต�่าซะจนแค่จะยืนก็ยัง
ยืนไม่ได้ แล้วคิดดูสิว่านักโทษที่ต้องอยู่ในห้องคุมขังแห่งนี้จะต้องทน
ทุกข์ทรมานขนาดไหน ความเจ็บปวดจากการลงโทษและการคุมขัง
เช่นนีเ้องทีท่�าให้นกัโทษชาวเกาหลต้ีองจบชวีติลงในเรอืนจ�าแห่งนีเ้ป็น
จ�านวนมาก แล้วก็เป็นทีน่่าแปลกใจว่าไม่ใช่แค่เพยีงนกัเรยีน  นกัศกึษา
เกาหลเีท่านัน้ทีเ่ดนิทางมาศกึษาประวตัศิาสตร์จากเรอืนจ�าแห่งนี ้หาก
แต่ชาวญี่ปุ่นเองก็ยังจัดทัศนศึกษามาเรือนจ�าแห่งนี้เช่นกัน 

แม้อดีตที่มากับเรือนจ�าแห่งนี้จะเต็มไปด้วยความเจ็บปวด
กต็าม แต่ภายในความเจบ็ปวดกย็งัมบีทเรยีนสอนใจให้กบัคนรุน่หลงั
ได้มากทีเดียว หวังว่าเรือนจ�าแห่งนี้จะช่วยสอนใจคนทุกรุ่นทุกสมัย
และไม่ว่าจะชาติใดก็ตาม ให้รักและสามัคคีกันมากๆ...เอาละ เห็นที
ว่าจะต้องกลับกันแล้ว ฉบับหน้าจะเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร อย่าลืม
ติดตามกันนะ 
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เรือนจ�ำซอแดมุน...
ความเจ็บปวดที่ถูกหลอมเป็นบทเรียน


