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กุนิฎฐา มัตีสุโอะ

▼	 ตรอกแคบๆ	ในตำ�บล	Gion	Higashi	เต็มไปด้้วยร้�นนำ��ช�สองข้้�งท�ง	

▲	 เทศก�ลสังสรรค์ทุกเด้ือนพฤษภ�คมข้องสำ�นัก		

	 Gion	Higashi	มีพิธีีชงช�ที�เปิด้ให้้ผู้้้คนทั�วไป

	 เข้้�ร่วม	

▲	 ด้้�นห้ลังข้องตำ�บล	Gion	Higashi	บรรย�ก�ศคล�สสิคม�ก	

	 Maiko	จ�กสำ�นัก	Pontocho

เม่อ
พ้ดถึงเก่ยวโต้ สิ�งท่�น่กท่องเท่�ยวม่่กจะนึกถึง 

อ่นด่บแรกๆ ค้อ ว่ดวาอาราม่ อาหาร บ้านเร้อน

เก่าแก่ และเกอิโกะ ไม่อิโกะทาแป้งขาว ม่่ปิ�นดอกไม้่ประด่บผม่ท่�

เกล้าเป็นทรงส้ง กิโม่โนส่ส่นงดงาม่ท่�พ่นรอบเอวด้วยผ้าโอบิยาวจรด

หน้าแข้ง ใส่เก่�ยะส้งราว 10 เซ็ุนติ้เม่ต้รเดินด่งกรุ้งกริ�ง

  แม้่น่กท่องเท่�ยวจะม่าเดินท่องในต่้วเม้่องเก่ยวโต้ก็ต้าม่ 

โอกาสท่�จะเห็นหร้อใกล้ชิิดก่บพวกเธอน่�นกล่บม่่ไม่่ม่ากน่ก เพราะ

พวกเธออาศ่ย และทำางานก่นในต้ำาบลเกอิชิาเล็กๆ ย่านกิอง จะ

ออกไปทำางานก็ยาม่คำ�าไปแล้วบ้าง เดินด้วยฝี้เท้ารวดเร็วปาน 

น่กวิ�งบ้าง และหล่งๆ ม่าน่�เม้่�อน่กท่องเท่�ยวบางรายไปก่ดขวางทางเดิน 

ของพวกเธอ จึงเล้อกท่�จะเดินทางไปทำางานด้วยแท็กซุ่�แม้่จะเป็น

ระยะใกล้ๆ 

ต้ำาบล (สำาน่ก) เกอิชิาท่�พวกเธอทำางานน่�นในภาษาญ่�ปุ�นเร่ยก

ก่นว่า “คะไง” หร้อ “ฮีานะ 

ม่ะจิ” (花街)  หม่ายความ่

ถึง “ย่านบ่นเทิง” ในเก่ยว

ตำำ�บลเกอิิช�เก่�แก่ 5 แห่่งขอิงเกียวโตำ
โกะคะไงโกะคะไง

โต้ม่่ 5 ต้ำาบลด้วยก่น แต่้ละต้ำาบลจะม่่ “ร้านนำ�าชิา” (โอจะยะ) ซึุ�งเป็น

เสม้่อนห้องจ่ดเล่�ยง ท่�งริม่ถนนใหญ่ และในต้รอกแคบๆ ม่ากม่าย 

ท่�น่�จะเป็นท่�ๆ น่กธุรกิจ พ่อค้า น่กแสดงคาบุกิ หร้อน่กท่องราต้ร่ ม่่

ระด่บจะพาก่นม่าส่งสรรค์ และเจรจาธุรกิจ เกอิชิาหน้าต้างดงาม่ 

กริยา ม่ารยาทอ่อนช้ิอยจากส่งก่ดต่้างๆ ท่�เร่ยกว่า “โอคิยะ” (โป

รด่กช่ิ�น) จะถ้กจ่ดส่งม่าให้ความ่บ่นเทิงแขกด้วยการร่ายรำา ชิวน

แขกร่วม่การละเล่นต่้างๆ ท่�ถ่ายทอดก่นม่าแต้่โบราณ์ (โอะซุาชิิกิ

อาโซุบิ) พร้อม่คอยรินเหล้าพ้ดคุยก่บแขกช่ิวยทำาให้บรรยากาศใน

การเจรจาธุรกิจผ่อนคลาย 

ร้านนำ�าชิาส่วนใหญ่จะถ้อธรรม่เน่ยม่ “อิจิเคงซุ่ง โอะโคโต้ะ

วาริ” หร้อเปิัด้รับุแข่กิเฉัพาะสุมาชิ้กิปัระจ้ำาเท่ี่านั�น ขาจรไม่่

ร่บ ไม่่ว่าคนน่�นๆ จะทุ่ม่เงินเท่าใดหร้อจะโด่งด่งแค่ไหน อ่กท่�งร้าน 

นำ�าชิาจะใช้ิบริการร้านส่งอาหาร “ชิ้ด้าชิ้ยะ” ท่�เร่ยงรายก่นม่ากม่ายใน 

ต้ำาบล น่บเป็นเป็นเอกล่กษณ์์ของต้ำาบลเกอิชิาในเก่ยวโต้ท่�สำาค่ญ

ประการหนึ�ง ร้านนำ�าชิาลดต้้นทุนได้ม่าก 

ไม่่ต้้องจ้างพ่อคร่วหร้อจ่บจ่ายว่ต้ถุดิบใดๆ 

เม้่�อม่่ล้กค้าจองห้องจ่ดเล่�ยงเข้าม่าถึงจะ

ส่�งอาหารชุิด ต้าม่งบประม่าณ์หร้อต้าม่

รสนิยม่ของล้กค้าน่�นๆ แถม่ย่งเล้อกคร่ว

ท่�อร่อยถ้กปากล้กค้าแต่้ละคนได้อย่าง

โกะคะไง
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▲	 ร้�นส่งอ�ห้�ร	“Shidashiya”	ที�กระจ�ยอย้่ม�กม�ยทุกตำ�บลเกอิช�ในเกียวโต	 

	 ไม่เปิด้ห้น้�ร้�นข้�ย	รับทำ�ต�มออร์เด้อร์เท่�นั�น	

▲	 Geiko	Maiko	 จ�ก	 5	 สำ�นักม�เป็นน�งแบบให้้ 

	 ช่�งภ�พถ่่�ยภ�พช่วงปีให้ม่แต่งตัวกันเต็มยศ

	 มีโลโก้ประจำ�สำ�นักข้องแต่ละคนที�กิโมโน	และโอบ	ิ
▲	 Satsuki-san	Geiko	อันด้ับห้น่�งข้องเกียวโตผู้้้ทำ� 

	 ร�ยได้้ส้งสุด้ติด้ต่อกัน	7	ปีซ้้อน

▲	 ด้้�นห้ลังข้องตำ�บล	Gion	Kobu	มีร้�นนำ��ช�เล็กๆ	 

	 เรียงร�ยกันม�กม�ย	

▲	 บรรด้�	 Geiko	 และ	Maiko	 พ�กันม�ค�รวะคร้ 

	 อ�จ�รย์ในตำ�บลช่วงห้น้�ร้อน	

▲	 Maiko	พ�กันออกม�จ�กสังกัด้

	 Okiya	ย่�น	Gion	Shirakawa	

เสร่ สร้างความ่หลากหลายให้ก่บบริการของต้นด้วย เช่ินเด่ยวก่บ 

เกอิโกะ และไม่อิโกะก็ค่ดเอาคนท่�ล้กค้าถ้กใจได้จากโปรด่กช่ิ�นใดๆ 

หร้อแม้่แต่้โปรด่กช่ิ�นข้าม่ต้ำาบล 

เคล็ดล่บของความ่สำาเร็จท่�ทำาให้ร้านนำ�าชิาเก่าแก่อย่้ก่นม่า 

ได้กว่า 3 - 400 ปีน่�น จะอย่้ท่�ความ่เอาใจใส่ ด้แลแขก การเล้อก

ร้านอาหาร เกอิโกะ ไม่อิโกะท่�เหม่าะสม่ รวม่ไปถึงการจ่ดบริการ

รถร่บส่งแขก ร่บส่งเกอิโกะ ไม่อิโกะ แม้่แต่้การเต้ร่ยม่ของท่�ระลึก

ให้ผ้้ท่�แขกเชิิญม่าร่บประทานอาหารด้วย ผ้้ท่�ร่บผิดชิอบด้แล 

สิ�งเหลา่น่�ค้อ หญิงเจ้าของรา้นหร้อ “โอคาม่ซ่ิุง” ซึุ�งค่าใช้ิจ่ายจะถ้กส่ง 

เป็นบิลไปเร่ยกเก็บท่�ล้กค้าทุกๆ สิ�นเด้อน ต้รงน่�แหล่ะท่�ทำาให้ร้าน

นำ�าชิาไม่่ร่บแขกจร เพราะไม่่ม่่หล่กประก่นว่าแขกจรจะจ่ายเงิน

จริงหร้อไม่่ และความ่ท่�ไม่่เคยให้บริการม่าก่อน ร้านนำ�าชิาเองก็ 

ไม่่อาจคาดเดารสนยิม่ของล้กค้าน่�นๆ ได้ จึงเล้อกท่�จะไม่่ร่บเงินสด

จากล้กค้าหน้าใหม่่ 

ส่วนเกอิโกะ และไม่อิโกะน่�น นอกจากงานประจำาต้าม่ร้าน

นำ�าชิาแล้ว พวกเธอย่งม่่การแสดงประจำาปีท่�โรงละครในต้ำาบลอ่ก

ด้วย ช่ิวงกลางว่นยาม่ไม่่ม่่การแสดง พวกเธอก็จะเดินเข้าออก 

โรงละครท่�เป็นโรงเร่ยนฝ้ึกซุ้อม่การแสดงก่นด้วย และความ่ท่�

กิโม่โน โอบิ ผ้าร่ดเอว ปิ�นปักผม่ ห่วเข็ม่ข่ด เก่�ยะไม้่ ต้ะกร้าใส่ของ 

พ่ด นาม่บ่ต้ร แป้งทาหน้า และแม้่แต่้ลิปสติ้กท่�พวกเธอใช้ิ ต่้าง

ก็เป็นของม่่ค่าราคาแพง ต้้องส่�งทำาจากร้านช่ิางฝี้ม้่อในเก่ยวโต้ 

ท่�งสิ�น ความ่รุ่งเร้องในงานของพวกเธอย่งส่งผลสะท้อนไปย่งช่ิาง

ฝี้ม้่อแต่้ละสาขาของเม้่องอ่กด้วย ซุ่ทสุกิซุ่ง เกอิโกะยอดนิยม่ ผ้้ทำา

รายได้ร่บรองแขกส้งท่�สุดติ้ดต่้อก่น 7 ปีซุ้อน จากสำาน่กเกอิชิาใหญ่ท่�

สุดในกิอง บอกก่บผ้้เข่ยนวา่ส่งคม่ “คะไง” เปน็ส่งคม่ท่�ทุกคนพึ�งพา

อาศ่ยก่นม่าแต่้ไหนแต่้ไร 

สำาน่กเกอิชิา 4 ใน 5 แห่ง กระจุกต่้วก่นท่�ย่านกิอง ซึุ�งม่่

ศ้นย์กลางอย่้ท่�ศาลยาสากะ อ่กแห่งหนึ�งอย่้ห่างออกไปนอกเม้่อง 

ได้แก่

(1) สุำานักิกิิองโคบุุ เริ�ม่เปิดดำาเนินกิจการต่้�งแต่้ราว

ปี 1624-1645 ในฐานะของย่านบ่นเทิง สำาหร่บผ้้คนท่�เดินทาง

ม่านม่่สการเทพเจ้าศาลยาสะกะ (กิอง ชิะ) สม่่ยน่�นม่่ร้านนำ�าชิา 

(มิ่ซุุจะยะ) ม่าเปิดขายเคร้�องด้�ม่ และของกินเร่ยงรายหลายร้าน 

ใช้ิสาวๆ แต่้งกิโม่โนงดงาม่ม่าเร่ยกแขก

แข่งข่นก่น ต่้อม่าจึงม่่โรงละครม่าเปิด 

ทำาให้ย่านน่�กลายเป็นย่านบ่นเทิงท่�คึกค่ก
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▲	 สำ�นัก	Kamishichiken	ช่วงปี	2017	ยังมีล้กค้�	และ	Geiko	Maiko	คับคั�ง	

▲	 Masu	 Ume	 เป็นร้�นนำ��ช�ที�มี	 Geiko,	Maiko	 

	 ประจำ�ข้องตัวเอง	อย้่ห้ลังโรงละครข้องตำ�บล	Gion	 

	 Kobu

▲	Kamishichiken	เป็นตำ�บลที�เติบโตข้้�น	จ�กก�ร 

	 อนุเคร�ะห้์ข้องศ�ล	Kitano	Tenmangu	▲	Geiko	Maiko	จ�กสำ�นัก	Miyagawa-cho

	 ออกค�รวะต�มร��นนำ��ช�ในตำ�บลเนื�องในเทศก�ล 

	 ปีให้ม�	

▲	 Tomiyo	เป็นร้�นนำ��ช�	1	ใน	3	ร้�น

	 เก่�แก่ที�สุด้ข้องตำ�บล	Gion	Kobu	

▲	 Geiko	Maiko	พ�กันม�ค�รวะเจ้�ข้องร้�นนำ��ช� 

	 ที�เรียกใช้พวกเธีอเป็นประจำ�	

ท่�สุดของเก่ยวโต้ โดยเฉพาะช่ิวงปลายสม่่ยเอโดะ ร้านนำ�าชิาเพิ�ม่

จำานวนกว่า 500 แห่งด้วยก่น ว่าก่นว่าในเวลาน่�นม่่เกอิโกะ ไม่อิ

โกะ และย้โจะ (โสเภณ่์) ทำางานก่นแถวน่�กว่า 1,000 คน จนกระท่�ง

เม้่�อปี 1881 เม้่�อทางการต่้ดถนนชิิโจผ่านต้ำาบล และห้าม่การค้า

ประเวณ่์ ส่งก่ดเกอิชิาจึงแยกเป็น 2 สำาน่ก โดยสำาน่กกิองโคบุ 

ย่งคงเป็นสำาน่กท่�ใหญ่ท่�สุด

(2) สุำานักิกิิองฮิิงาช้ิ เป็นสำาน่กเกอิชิาท่�อย่้ด้านทิศเหน้อ

ของถนนชิิโจ แยกต่้วม่าจากสำาน่กกิองโคบุ ม่่ศาลค่งคาเม่ะต่้�งอย่้

ใจกลางต้ำาบล แม้่จำานวนเกอิโกะ และไม่อิโกะ จะม่่ไม่่ม่ากน่ก 

แต่้ก็ม่่เทศกาลร้�นเริงท่�เปิดให้คนท่�วไปได้ส่ม่ผ่สว่ฒนธรรม่ของพวก

เธอได้ทุกปี 

(3) สุำานักิมิยากิาว่าโจ้ เป็นสำาน่กใหญ่เป็นท่�สอง รองลง

ม่าจากสำาน่กกิองโคบุ อย่้ห่างจากสำาน่กกิองโคบุไปทางทิศใต้้ใกล้

แม่่นำ�าคาโม่ะ ช้ิ�อ “มิ่ยากาว่า” ม่าจากท่�ต่้�งของต้ำาบลท่�อย่้ทางใต้้ 

และเปน็ท่�ๆ  นำาเก่�ยวประดิษฐานเทพเจา้ของศาลยาสากะไปทำาพิธ่

ชิำาระล้างในเทศกาลกิองทุกปี สำาน่กมิ่ยากาว่าม่าเติ้บโต้หล่งจากท่�

โรงละครคาบุกิม่าเปิดแสดง ต่้�งแต่้ปลายสม่่ยเอโดะ บรรดาศิลปิน 

และน่กแสดงจึงพาก่นม่าด้�ม่กินท่�ร้านนำ�าชิาแถวน่�ก่นม่ากม่าย

(4) สุำานักิพอนโที่ะโจ้ เป็นสำาน่กเกอิชิาเล็กๆ ต่้�งอย่้ใน

ต้รอกแคบๆ ระยะทางราว 500 เม่ต้รจากริม่สะพานชิิโจไปถึง

สะพานซุ่นโจ ว่าก่นว่าเริ�ม่ม่าต่้�งแต่้ราวปี 1717 ท่�แถวถนนชิินคาวา

ร่าม่าจิ ก่อนจะย้ายม่าต่้�งท่�ๆ ปัจจุบ่นราวปลายสม่่ยเอโดะ 

(5) สุำานักิคามิชิ้จิ้เคง เป็นสำาน่กเกอิชิาเก่าแก่ท่�สุดม่่

ประว่ติ้ย้อนไปจนถึงปี 1587 เม้่�อศาลคิต้าโนะเทม่ม่่งงุศาลชิินโต้

เก่าแก่ยกไม้่ และว่สดุเก่าของศาลให้นำาไปสร้างโรงนำ�าชิา 7 แห่ง

ใกล้ๆ ล้กค้าหล่กของสำาน่กคามิ่ชิิจิเคงในอด่ต้ค้อบรรดาพ่อค้าสิ�ง

ทอกิโม่โน ท่�ต่้�งบ้านเร้อน ร้านค้า ในต้ำาบลนิชิิจินใกล้ๆ แต่้หลายปี

ม่าน่�อุต้สาหกรรม่สิ�งทอถดถอยลงม่า สำาน่กคามิ่ชิิจิเคงจึงม่่คนเข้า

ออกน้อยลงต้าม่ไปด้วย 

ผ้้เข่ยนชิอบเดินชิม่เร้อนไม้่โบราณ์ในต้ำาบลเกอิชิาท่�ง 5 แห่ง

ในเก่ยวโต้น่�เป็นประจำา ยิ�งเวลาม่่เทศกาลท่�เกอิโกะไม่อิโกะ ออก

เดินคารวะคร้บาอาจารย์ในต้ำาบลยิ�งทำาให้ทุกต้ำาบลคึกค่กม่่ส่ส่น

ม่าก อย่างไรก็ต้าม่หล่งจากโคโรนาไวร่สสายพ่นธ์ุใหม่่ระบาดหน่ก 

ต่้�งแต่้ปี 2020 เป็นต้้นม่า การแสดงละครประจำาปีของทุกสำาน่ก

ก็ต้้องงด 2-3 เด้อนท่�ผ่านม่างานบริการแขกต้าม่ห้องจ่ดเล่�ยงก็

บางต้าลงม่าก แม้่จะไม่่ม่่งานประจำาช่ิวงน่� พวกเธอก็ย่งต้้องไปซุ้อม่

ดนต้ร่ ซุ้อม่ละครก่นเป็นประจำา ทุกคนต่้างส่ญญาก่นว่าจะต้้องพยงุ

ว่ฒนธรรม่ “คะไง” 

น่�ให้รอดถึงอนุชิน

รุ่นหล่งต่้อไป


