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กนิฎฐา มัตสโุอะ

▲ เมเป้�ลเปลี�ยนสีงด้งามริมแม่นำ�าราวัปลายเด้ือนพฤศจิกายน ▲ ร้าน Hiranoya เป้ด้ทุำาการมากวั่า 300 ปี
 ทุี�ย่าน Sagano

▲ เรือหัวัมังกรเข้้ามาใกล้ทุ่าทุี�กำาลังมีพิธีไหวั้พระจันทุร์

นกัท่อ่งเท่่�ยวจำากที่้�วโลกที่ี�มุง่ห้นา้มาญี�ปุ�นเกือีบที่กุคน จำะรั้้จ้ำก้ และอีย่ากมาเย่อืีนอีารั้าชยิ่ามา่สก้ครั้้�ง เพรั้าะอีารั้าชยิ่ามา่น้�น งดืงาม

ในทุี่กฤด้ืกาล ไม่วา่จำะช่วงซึ่ากุรั้ะบานในฤด้ืใบไม้ผลิ ไผ่เขีย่วสดืในฤดืร้้ั้อีน เมเปิ�ลเปลี�ย่นสีแดืงสดืในฤดืใ้บไม้รั้ว่ง และเมื�อีหิ้มะปกคลุมขาวโพลน

ไปที่้�วขุนเขาในฤดื้ห้นาว อีารั้าชิย่าม่างามห้าที่ี�ใดืเที่ีย่บย่าก ที่ี�นี�จำึงเตุ็มไปดื้วย่โรั้งแรั้ม เรั้ีย่วก้ง รั้้านขาย่ขอีงที่ี�รั้ะลึกที่ี�มีคนเบีย่ดืเสีย่ดืก้นตุลอีดืปี 

น้อีย่คนน้กที่ี�จำะรั้้้ถึึงความเป็นมาอี้นลึกล้บขอีงที่ี�นี� 
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 “ซากาโนะ อาราชิยิาม่า” 
แหล่่งท่่องเท่่�ยวช่ิ�อดัังของเก่ยวโต

อด่ัตอันลึ่กล่บัของ
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▲ วััด้ Hokyo-in ช่วังปลายฤดู้ใบไม้ร่วัง▲ วััด้ Otogi Nenbutsu-ji ลึกเข้้าไปย่าน Sagano▲ จากด้้านในข้องโบสถ์วััด้ Hokyo-in

▲ เทุศกาลชมจันทุร์ทุี�วััด้ Daikaku-ji เลียนแบบ
ขุ้นนางเฮอัน

▲ เรือพายล่องแม่นำ�าจอด้ทุี�ริมแม่นำ�าโฮทุสุงาวั่า▲ เทุศกาล Mifune-sai มีการร่ายรำาทุำาเพลง
บนเรือล่องไปติามแม่นำ�า

▲ ปี 2020 นี�มีการจุด้พลุทุี�ริมแม่นำ�าในรอบ 40 ปี

ชื�อีเตุ็มๆ ขอีงย่่านที่่อีงเที่ี�ย่วชื�อีดื้งแห้่งนี�คือี “ซึ่ากาโนะ อารา

ชิยาม่า” ที่ี�มีปรั้ะว้ตุิย่้อีนไปถึึงศตุวรั้รั้ษที่ี� 7 เมื�อีจำ้กรั้พรั้รั้ดืิค้มมุ (ค.ศ. 

737-806) ที่รั้งมีบ้ญชาให้้ย่้าย่เมือีงห้ลวง จำากนารั้ามาย่้งนางาโอีกะ

เคยี่ว ซึ่ึ�งปจัำจำบุน้ตุ้�งอีย่้่ที่างที่ศิตุะว้นตุกขอีงตุว้เมอืีงเกยี่วโตุ ไมไ่กลนก้

จำากอีารั้าชิย่าม่า ขณะกำาล้งสรั้้างเมือีงห้ลวงให้ม่ที่ี�นางาโอีกะเคีย่วนี� 

ในป ี785 ฟื้จุำวิารั้า่ ที่าเนะที่สงุ ุขนุนางให้ญ ่ผ้บ้ญ้ชาการั้กอ่ีสรั้า้งไดืถ้้ึก

ปลดิืชวีติุโดืย่ โอีโที่ะโม ที่สงุฮุ่โิตุะ ขนุนางฝึ�าย่ตุรั้งข้าม จำก้รั้พรั้รั้ดิืคม้มุ  

จำึงที่รั้งส้�งปรั้ะห้ารั้ท้ี่�ง โอีโที่ะโม และพวกทุี่กคน รั้วมท้ี่�งได้ืที่รั้งจำ้บ 

เจำ้าชาย่สาวารั้ะโอีรั้สขอีงจำ้กรั้พรั้รั้ดืิโคนิน ไปข้งในคุกมืดืที่ี�ว้ดืโอีโที่ะ

คุนิเดืรั้่า ในข้อีห้าว่ามีส่วนรั้่วมวางแผนส้งห้ารั้ดื้วย่ แม้ว่าเจำ้าชาย่ 

สาวารั้ะจำะปฏิเิสธิ และปรั้ะที่ว้งดืว้ย่การั้อีดืขา้วอีดืนำ�าจำนสิ�นพรั้ะชนม์

ไปในปีรัุ้ง่ขึ�นกต็ุาม จำ้กรั้พรั้รั้ดืคิม้มุกไ็มป่รั้าน ีย่ง้ไดืส้ง่รั้า่งขอีงเจำ้าชาย่

ไปฝึังที่ี�เกาะอีาวาจำิชิม่าห้่างไกลอีอีกไป 

ห้ล้งจำากน้�นเป็นตุ้นมา เห้ตุุการั้ณ์น่าสย่ดืสย่อีงก็เกิดืขึ�น 

รั้อีบๆ อีงค์จำ้กรั้พรั้รั้ดืิอีย่่างตุ่อีเนื�อีง เรั้ิ�มจำากมารั้ดืาขอีงที่าบิโกะมเห้สี 

วาย่ชนม์ในปี 786 และตุ้วที่าบิโกะเอีงก็วาย่ชนม์ในปี 788 ตุามดื้วย่

การั้สิ�นพรั้ะชนม์ขอีงพรั้ะมารั้ดืาจำก้รั้พรั้รั้ดิืในปถ้ีึดืไป การั้สิ�นพรั้ะชนม์

กรั้ะท้ี่นห้้นขอีงจำก้รั้พรั้รั้ดืนิโีอีโที่ะมโุรั้ะในปติีุดืๆ ก้น บรั้รั้ดืาชา่งกอ่ีสรั้า้ง

ว้งทีี่�นางาโอีกะเคีย่ว ก็พาก้นถ้ึกฟ้ื้าผ่าล้มตุาย่ ผ้้คนจำำานวนมากตุ้อีง

เผชิญก้บอีุที่กภ้ย่ และโรั้ครั้ะบาดื ล้มห้มอีนนอีนเสื�อีก้นไปตุามๆ 

โห้รั้ปรั้ะจำำาเมือีงที่้ลความว่าเรั้ื�อีงรั้้าย่เห้ล่านี�เกิดื จำากแรั้งอีาฆ่าตุขอีง

เจำ้าชาย่สาวารั้ะ ให้้จำ้ดืคนไปกรั้าบไห้ว้สุสาน และผ้กย้่นตุ์ก้นไม่ให้้

วิญญาณอีาละวาดื พรั้้อีมก้บการั้ย่้าย่เมือีงห้ลวงให้ม่อีีกครั้้�ง 

เฮ่อี้นเคีย่วห้รืั้อีเมือีงเกีย่วโตุในปัจำจำุบ้นจำึงเกิดืขึ�น และครั้้�งนี�

มีการั้มอีงห้าที่ำาเลที่ี�ภ้ตุิผีปีศาจำไม่กล้าย่่างกรั้าย่เข้ามา ที่ี�ๆ โห้รั้เลือีก

ปรั้ะกอีบไปดื้วย่ขุนเขา แม่นำ�า ห้นอีงบึง และถึนนล้อีมสี�ที่ิศถึือีเป็น

พ้ที่ธิสีมา (เคกไค) ตุามธิรั้รั้มชาตุิ พรั้้อีมๆ ก้นน้�นจำ้กรั้พรั้รั้ดืิค้มมุ ที่รั้ง

บ้ญชาให้้สร้ั้างศาลชินโตุขึ�นมาปกปักรั้้กษาเมือีงที่้�งสี�ที่ิศดื้วย่ โดืย่

เฉพาะปรั้ะตุผี้ (คิมง) ที่างทิี่ศตุะว้นอีอีกเฉีย่งเห้นือีน้�น ได้ืสร้ั้างท้ี่�งศาล

ชินโตุ เช่น ศาลคามิงาโม ศาลชิโมงาโม และว้ดืพุที่ธิขึ�นมาพรั้้อีมก้น 

4 แห้่ง ไม่เว้นแม้แตุ่ว้ดืเอีนเรั้ีย่วกุจำิ บนเขาส้งก็ที่รั้งให้้สรั้้างศาลชินโตุ 

ขึ�นมาให้มด้่ืวย่ เมื�อีเฮ่อ้ีนเคยี่วสรั้า้งสำาเรั้จ็ำลง ย่่านซึ่ากาโนะอีารั้าชยิ่ามา่ 

จำึงถึือีเป็นดืินแดืนนอีกพ้ที่สีมาเมือีงห้ลวง 
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▲ สะพาน Togetsu-kyo ซ้ำึ�งจักรพรรด้ิ Kameya-
ma ทุรงติั�งชื�อเมื�อมาชม พระจันทุร์เติ็มด้วังบน
สะพาน

▲ หิมะติกหนักทุี�ป�าไผิ่เมื�อปี 2017

▲ ป�าไผิ่อันลือชื�อช่วังฤดู้หนาวัจะมีการติามไฟ้งด้งาม

▲ แสงอาทุิติย์สาด้ส่องมาจากด้้านหลังข้องป�าไผิ่ยามเย็นในฤดู้ร้อน

▲ แม่นำ�าโฮทุสุงาวั่าระยิบระยับไปด้้วัยแด้ด้ทุี�
 สาด้ส่องลงมาโด้นหิมะด้้านล่าง
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สาวารั้ะ ถ้ึกเล่าขานก้นมาปากตุ่อีปากสมย้่สร้ั้างเมือีงเฮ่อีน้เคีย่วให้ม่ๆ 

ห้ล้งว้นเวลาผ่านไปไม่นานน้ก เฮ่อี้นเคีย่วก็เรั้ิ�มสุขสงบ ผ้้คน

ค่อีย่ๆ ลืมเรั้ื�อีงรั้าวขอีงเจำ้าชาย่สาวารั้ะไปสนิที่ จำ้กรั้พรั้รั้ดืิห้ลาย่ตุ่อี

ห้ลาย่อีงคใ์นสมย้่เฮ่อีน้ไดืเ้สดืจ็ำมาเที่ี�ย่วชมธิรั้รั้มชาตุแิถึวนี� จำก้รั้พรั้รั้ดืิ

ซึ่ากาที่รั้งสร้ั้างพรั้ะรั้าชว้งสำาห้รั้้บแปรั้พรั้ะรั้าชฐานขึ�น ทีี่�บริั้เวณว้ดื 

ไดืคะคุจำิ ก่อีนจำะย่กที่้�งที่ี�ดิืน และว้งถึวาย่ว้ดืในภาย่ห้ล้ง พรั้ะพ้นปี 

ห้ลวงโกะซึ่ากาที่รั้งมีบ้ญชาให้้นำากิ�งซึ่ากุรั้ะจำากเที่ือีกเขาโย่ชิโนย่ามะ

ในนารั้ามาปล้ก โอีรั้สขอีงพรั้ะอีงค์จำ้กรั้พรั้รั้ดิืคาเมะย่าม่าที่รั้งสร้ั้าง

ว้ง ซึ่ึ�งตุ่อีมากลาย่เป็นว้ดืเที่นรั้ิวจำิในปัจำจำุบ้น ขุนนางเฮ่อี้น ห้ลาย่ตุ่อี

ห้ลาย่คนก็พาก้นมาสรั้้างบ้านพ้กตุากอีากาศแถึวนี� รั้ะห้ว่างที่ี�มาพ้ก

พวกเขาได้ืปรั้ะพ้นธ์ิเพลงส้�นบรั้รั้ย่าย่ความงามขอีงธิรั้รั้มชาติุที่ี�นี�ขึ�น

ปรั้ะชน้ก้น จำนมกีารั้รั้วบรั้วมเป็นบที่เพลงส้�น “โอีงุรั้ะย่ามะเฮี่ย่กกุนงิช”้ 

(เพลงส้�นขอีงกวี 100 คนปรั้ะพ้นธ์ิ และรั้วบรั้วมทีี่�เขาโอีงุรั้ะย่ามะ) 

นอีกจำากใบไม้แดืง และซึ่ากุรั้ะแล้ว ทีุ่กฤด้ืใบไม้ผลิ บรั้รั้ดืาขุนนาง 

เฮ่อี้น ในอีาภรั้ณ์งดืงามก็ไดื้จำ้ดืกรั้ะบวนเรืั้อี รั้้อีงรั้ำาที่ำาเพลงไปตุาม

ลำานำ�าใกลส้ะพานโที่ะเงที่สเุคยี่ว ในฤดืร้ั้อ้ีนกม็กีารั้น้�งเรั้อืีพาย่ ชมชาว

ปรั้ะมงรั้ิมแม่นำ�าจำ้บปลาดื้วย่ ที่่ามกลางแสงไฟื้จำากคบเพลิงที่ี�ห้้วเรั้ือี 

ในฤดืใ้บไม้รั้ว่งก็มเีที่ศกาลชมจำน้ที่ร์ั้ลอ่ีงเรั้อืีในสรั้ะนำ�าห้น้าว้ดืไดืคะคจิุำ

อีย่่างสนุกสนาน การั้ละเล่นขอีงเห้ล่าขุนนางเฮ่อี้นในอีดืีตุนี� ไดื้กลาย่

เป็นการั้ละเล่นที่ี�สืบที่อีดืมาจำนทีุ่กว้นนี� 

ห้ลาย่สิบปีมานี� อีารั้าชิย่าม่า ค้บค้�งไปด้ืวย่น้กท่ี่อีงเที่ี�ย่ว 

ตุ่างชาติุจำนน้กท่ี่อีงเทีี่�ย่วญี�ปุ�น ห้ลาย่คนเลี�ย่งทีี่�จำะมาเยื่อีนเพรั้าะ 

ไม่ชอีบทีี่�จำะเบีย่ดืเสีย่ดื ผ้้เขีย่นเอีงอีาศ้ย่อีอีกจำากบ้าน ดื้วย่รั้ถึไฟื้ 

ขบวนแรั้กไปถึึงแตุเ่ชา้ตุรั้้ ่เลอืีกไปแตุเ่ฉพาะว้ดืห้รั้อืีสถึานที่ี�ๆ  เจำาะจำง

แตุ่เนิ�นๆ จำึงพอีจำะไดื้ภาพงามๆ อีารั้าชิย่าม่าจำึงดื้ห้่างไกลจำาก 

ความงามที่ี�ควรั้จำะเป็นไปอีย่่างสิ�นเชิง 

ฤด้ืใบไม่รั้่วงกำาล้งจำะมาเย่ือีนในอีีกไม่กี�ส้ปดืาห้์จำากนี�ไป 

ผลจำากการั้รั้ะบาดืขอีงโคโรั้นาไวรั้้สสาย่พ้นธิุ์ให้ม่ในปีนี� ที่ำาให้้อีารั้าชิ

ย่าม่าเงีย่บสง้ดื อีย่่างที่ี�ไม่เคย่พบในห้ลาย่สิบปีที่ี�ผ่านมา รั้้านค้ารั้้าน

อีาห้ารั้ปิดืกิจำการั้ไปห้ลาย่แห่้ง ป�าไผ่ที่ี�เคย่เบีย่ดืเสีย่ดืก้นแน่นก็โล่ง

ที่ำาให้้พอีจำินตุนาการั้ความงามดื้�งเดืิมขอีงที่ี�นี�ในสม้ย่เฮ่อี้นไดื้บ้าง 

ปีนี�น่าจำะไดื้ดื้ดืดืำ�าก้บธิรั้รั้มชาตุิที่ี�นี�เตุ็มปอีดืก่อีนที่ี�น้กที่่อีงเที่ี�ย่วจำะพา

ก้นกล้บมาในฤดื้ใบไม้รั้่วงปีห้น้า

น้บแตุ่อีดืีตุกาลมาแล้วที่ี�ซึ่ากาโนะอีารั้าชิย่าม่า ถ้ึกเรั้ีย่กว่า 

“ดืนิแดืนแห้ง่ภตุ้ผิปีศีาจำ” (มะไค) กอ่ีนพทุี่ธิศาสนาจำะเผย่แพร่ั้เขา้มา 

ในญี�ปุ�น ลึกเข้าไปแถึวโที่รั้ิอีิโมะโตุะก็เคย่เป็นป�าช้าที่ี�ผ้้คนเอีาศพมา

ทิี่�งให้้แรั้้งกาจำิกกิน ภาย่ห้ล้งผ้้คนจำึงรั้่วมแรั้งรั้่วมใจำก้นขุดืศพขึ�นมา

เผา สร้ั้างเจำดืีย่์ห้ิน และสุสาน แผ่ส่วนกุศลไปให้้ ปัจำจำุบ้นบริั้เวณ 

ดื้งกล่าวคือี ว้ดือีาดืาจิำโนเนมบุที่สุจำิ ส่วนแถึวแม่นำ�าโฮ่สุกาว่า ทีี่�

ปัจำจำุบ้นน้กที่่อีงเที่ี�ย่วนิย่มล่อีงเรั้ือีชมวิวก้นน้�น ถึ้กมอีงว่าเป็นที่ี�พำาน้ก

ขอีงภ้ติุผีมีปรั้ะตุ้เชื�อีมก้บอีีกโลกห้นึ�ง เรั้ื�อีงรั้าวขอีงผีไม่มีห้น้าตุา 

(โนบเพรั้าโบ) ที่ี�อีอีกเผ่นพ่านบ่อีย่ๆ แถึวนี� ห้รั้ือีเรั้ื�อีงรั้าวขอีงคนรั้้กที่ี�

กรั้ะโดืดืนำ�าตุาย่ที่ี�แม่นำ�าโฮ่ที่สุกาว่า เนื�อีงจำากชาตุิตุรั้ะก้ลแตุกตุ่างก้น

ตุลอีดืจำนเรั้ื�อีงรั้าวน่ากล้วตุ่างๆ ที่ี�เชื�อีว่ามาจำากแรั้งแค้นขอีงเจำ้าชาย่




