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Chapter 1

แปรรูป
ความฝัน
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คืนนั้นเป็นประสบการณ์ครั้งแรก ที่ผมมีโอกาสได้ยืนโหนรถบัสรับส่ง 

ผูโ้ดยสารสายการบนิราคาประหยดัจากตวัเครือ่ง ไปสู่อาคารผูโ้ดยสาร 

ขาเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ

เมื่อปล่อยความคิด 
ให้เดินทางไปล่วงหน้า  
นั่นเป็นเวลาเริ่มต้น 

...แรงบันดาลใจ

เส้นทางรถไฟ สถานีโอชะโนะมิซุ (OchanOmizu) »



POgghi | 23 



24 | ญี่ปุ่น หมุนรอบตัว

แม้ต้องห้อยโหนเบียดเสียดไปกับเพื่อนร่วมทาง แต่ก็ยังพอ 

เพลิดเพลินจากการชมบรรยากาศแสงสียามค�่าคืนของท่าอากาศยาน 

นานาชาติอันดับหนึ่งประเทศตัวเอง รถบัสวิ่งไปตามเส้นทางสู ่ 

ตวัอาคารผูโ้ดยสาร ผ่านฝงูนกเหล็กยักษ์หลากหลายสญัชาตทิีส่ยายปีก 

ใหญ่โตน่าเกรงขาม ขนาดแตกต่างจากเจ้านกเหล็กตัวเล็กๆ ที่ผมเพิ่ง 

จะเดินลงมาเกือบเท่าตัว

แล้วสายตาก็พลันไปสะดุดกึกกับเจ้านกยักษ์สีขาว ซึ่งมี 

สัญลักษณ์ที่ปลายหางสีแดงเป็นตัวอักษร JAL สายการบินแห่งชาต ิ

ของประเทศที่เวลาห่างจากประเทศไทย 6 ชั่วโมง

“ผมอยากไปญี่ปุ่น”

นัน่เป็นค�าตอบเดมิๆ ทกุครัง้เวลามใีครถามถงึประเทศทีอ่ยาก 

เดินทางไปเที่ยวเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะได้อิทธิพล 

จากการอ่านหนงัสอืว่าด้วยประวตัศิาสตร์ สงัคม และวฒันธรรมญ่ีปุน่  

นิตยสาร เว็บไซต์ท่องเที่ยว รายการสารคดี ภาพยนตร์ที่โรงหนังลิโด  

มิวสิกวิดีโอของสาวๆ Berryz Koubou, AKB48 มิตรภาพที่เคยได้รับ 

จากชาวญี่ปุ่นโดยตรง หรือการ์ตูนโดราเอมอน

อืม...ขาดหนังอะไรไปสักอย่างหรือเปล่านะ?

ขวาบน: โตเกียวสกายทรี กับอาคารเบียร์อาซาฮี »

 สถาปัตยกรรมล้ำาอนาคตริมแม่น้ำาซุมิดะ

ขวา: สีสันฉูดฉาดของย่านอากิฮาบาระในยามราตรี »
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ใบไม้เปลี่ยนสีช่วงปลายพฤศจิกายนในโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ  

ในวันที่โตเกียวท้องฟ้าแจ่มใส
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ภูเขาไฟฟูจิ  

ในวันที่โตเกียวท้องฟ้าแจ่มใส

โตเกียว สกายทรี
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เชื่อว่าคงเป็นหลายอย่างท่ีรับรู้มาน่ันละ ค่อยๆ หล่อหลอม 

ความคิดและซึมซับลงในรอยหยักของสมอง ผมจึงกลายเป็นสาวก 

แดนอาทิตย์อุทัยตั้งแต่ยังไม่เคยไปเหยียบย่าง แล้วอิทธิพลทาง 

ความคิดหลายอย่างที่มากองรวมกันก็แปรรูปเป็นแรงบันดาลใจว่า  

สักวันต้องเก็บเงินเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นด้วยตัวเองให้ได้

แต่ “แรงบนัดาลใจทีส่ัง่สมมานาน” กเ็ทยีบกบั “แรงบนัดาลใจ 

ที่ปรากฏตรงหน้า” ในคืนนั้นไม่ได้ การได้เห็นเครื่องบินสายการบิน 

แห่งชาติญี่ปุ่นแบบเต็มตา มันกระตุ้นอารมณ์ความอยากเดินทางได ้

มากกว่าเดิมหลายเท่านัก ภาพเครื่องบินล�าโตในบรรยากาศสนามบิน 

ซึง่เตม็ไปด้วยผูโ้ดยสารชาวต่างชาต ิเป็นสิง่กระทบความรูส้กึแบบจีด๊ๆ  

สร้าง “พลังความอยาก” ส�าหรับนักเดินทางท่ีต้องการไปท่องเที่ยว 

ต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ทั้งที่ความจริงที่เกิดขึ้นในนาทีนั้น ตัวผมยัง 

ยนืโหนโยกเยกไปมาตามแรงเหวีย่งบนรถ แต่ส�าหรบัความคดิ มันออก 

เดินทางล่วงหน้าไปนั่งอยู่บนเครื่อง JAL แล้ว

จังหวะที่รถบัสก�าลังเคลื่อนผ่านนกยักษ์ JAL ผมถึงกับเปรย 

ในใจว่า “สักวันจะต้องนั่งเครื่องบินล�านี้ไปญี่ปุ่น”

แม้เป็นเพียง “ความเพ้อฝัน” ของมนุษย์เงินเดือน (น้อย)  

ธรรมดาๆ คนหนึ่งที่ไม่ได้ร�่ารวยอะไร ไม่เคยเสี่ยงโชคหวังรวยทางลัด  

หรือมีมรดกตกทอดจากเจ้าคุณปู่ แต่ผมเช่ือม่ันว่า “ความฝัน” กับ 

“ความจริง” เชื่อมโยงถึงกันได้ด้วยแรงบันดาลใจ
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บนสุด: ตู้คีบตุ๊กตาเห็นได้ในย่านการค้าทั่วไป

บน: สาวๆ aKB48 ที่ยึดครองพื้นที่ในหน้านิตยสาร
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พระราชวังโตเกียว ในวันปกติสามารถเดินชมได้จากภายนอก
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แรงบันดาลใจน้ันก็เหมือนปุ๋ยท่ีใส่ลงไป กระตุ้นต้น “กล้า”  

ให้แตกกิ่งก้านความมุ่งมั่นที่จะท�าอะไรอย่างจริงจัง

ในท้ายท่ีสุด อีกราวปีเศษหลังจากคืนนั้น ความเพ้อฝัน 

ทีแ่ปรเปลีย่นเป็นแรงบนัดาลใจ กก็ลายเป็น “ความจรงิ” แม้ความจรงิ 

ทีว่่าจะไม่ตรงกบัทีห่วงัไว้ร้อยเปอร์เซน็ต์ เพราะเครือ่งบนิล�าโตทีน่�าผม 

ลัดฟ้าไปสู่แดนอาทิตย์อุทัยเป็นคร้ังแรกไม่ใช่ JAL ตามที่เคยใฝ่ฝัน 

ตัง้ใจไว้ กลบัเป็นสายการบนิเอกชนสญัชาตเิดยีวกันอย่าง ANA ไปแทน

แต่ไม่เป็นไรหรอก...เพราะแอร์โฮสเตสสาวญี่ปุ่นบนเครื่อง 

ก็น่ารักเหมือนกัน

นี่ไม่ใช่ความเพ้อฝัน ผมพูดเรื่องจริงนะ!



โอะโมะเตะซันโดฮิลส์



Chapter 2

รู้เขา
รู้เรา
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นานมาแล้ว ผมเคยคิดเอาไว้ว่าถ้ามีโอกาสไปเท่ียวญี่ปุ่นจะลองใช ้

บริการจากบริษัททัวร์ เพราะสะดวกและประหยัดเวลาวางแผนเอง 

ไปได้มาก

หน้าที่ส�าคัญในเวลาน้ันคงมีแค่เตรียมเอกสารการขอวีซ่า 

จะว่าไปก็ขอภูมิใจนิดหน่ึงละครับ เพราะผมเป็นนักท่องเที่ยวในยุคท่ี 

ยังต้องขอวีซ่า เป็นที่ทราบกันว่าตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ปี 2013 รัฐบาล 

แดนซามูไรอ้าแขนรับนักเท่ียวจากสยามเมืองยิ้ม โดยยกเว้นวีซ่าให ้

เรยีบร้อยโรงเรยีนปลาดบิแล้ว (แต่ใครจะไปเทีย่วเกนิระยะเวลา 15 วนั 

ยังต้องขออยู่เหมือนเดิมนะ) เสร็จสรรพเรื่องเอกสาร ก็เตรียมหาเงิน 

ทำาความรู้จักปลายทาง  
รู้จักตัวเองก่อนไปท่องเที่ยว
คือหนึ่งในแผนการเดินทาง 

ที่ดีที่สุด
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โตเกียว 

ในมุมมองแบบ 

เบิร์ดอายวิว
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ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ส่วนที่เหลือก็ไปเที่ยวตามโปรแกรมที่โฆษณา 

หราอยู่บนหน้าเว็บ

“ตะลุยแดนปลาดิบ 5 วัน 3 คืน ราคาสุดพิเศษเพียง xx,xxx  

บาท”

“ลัดฟ้าไปด้วยสายการบิน XX ชอปปิงโตเกียว เฉี่ยวภูเขาไฟ 

ฟูจิ กินปูโอซาก้า”

โอ้ว...สุโก้ยแท้!

เมื่อก่อนนั้น ส�าหรับคนท่ีแทบไม่ค่อยเดินทางไปไหนไกลๆ 

อย่างผม การเดินทางตัวคนเดียวในต่างประเทศซึ่งการสื่อสารด้วย 

ภาษาสากลไม่สามารถช่วยอะไรได้มากนัก เมื่อลองคิดถึงสถานการณ์ 

ที่ต้องติดต่อหาที่พัก มองหาที่กิน เลือกสถานที่หรือเมืองที่จะไปเที่ยว  

แล้วต้องมาวางแผนเดินทางด้วยรถไฟท่ีมีโครงข่ายแทบไม่ต่างกับ 

ใยแมงมุม คิดไปก็ปวดหัว หาทัวร์ดีกว่า

หา “ทัวร์” นะครับ อย่าจ�าสับสนกับอีกค�าที่เสียงคล้ายกัน

จุดเปลี่ยนส�าคัญซึ่งท�าให้ผมเริ่มมองข้ามบริษัททัวร์มาจาก 

การเริ่มต้นเดินทางแบบแบ็กแพ็กตะลุยเดี่ยว เที่ยวคนเดียวมาร่วมปี 

ก่อนหน้านัน้ ผมหลงเสน่ห์การเดนิทางแบบนีเ้ข้าอย่างจงั และเมือ่รูซ้ึง้ 

ถึงเสน่ห์ว่ามันโดนใจ มันใช่เลย หากถึงคราวต้องไปประเทศที่ใฝ่ฝัน  

ผมจะพลาดโอกาสส�าคัญในการซึมซับอรรถรสของการเดินทางสนุกๆ  

ด้วยตัวเองได้ยังไงกันล่ะ?
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โดยเฉพาะเมื่อประสบการณ์จากการเดินทางที่ผ่านมา ท�าให้ 

ผมรูจ้กัรสนยิมในการท่องเทีย่วของตวัเองว่าไม่เหมาะส�าหรบัใช้บรกิาร 

บรษิทัทวัร์เอาเสยีเลย ไม่ว่าจะเป็นชอบซมึซบักบับรรยากาศรอบๆ ตวั 

แบบไม่มเีวลาเป็นเคร่ืองผกูมดั ถ้าชอบมากก็นัง่แช่ได้นานๆ ถ้าไม่ชอบ 

ก็ปรับเปลี่ยนโปรแกรมสลับไปตามอารมณ์ รวมถึงเร่ืองนอนตื่นสาย  

เที่ยวดึก แถมยังชื่นชอบการส�ารวจเส้นทางสถานท่ีเที่ยวที่ไม่ค่อย 

มีคนสนใจอยู่เป็นนิจ

นีย่งัไม่นบัว่า คงไม่มบีรษิทัทวัร์แห่งไหนรอให้ผมเดนิเกบ็ภาพ 

วิถีชีวิตผู้คนได้เป็นชั่วโมงๆ จากถนนหนทาง หรือตรอกซอกซอยเล็กๆ  

ซึ่งไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยว

เมือ่ตดัสนิใจจะเดนิทางไปญีปุ่น่ด้วยตวัเอง ภาระหน้าทีส่�าคญั 

ก็ไม่ใช่แค่การหาเงินให้เพียงพออีกต่อไป แต่ยังต้องรวมถึงการศึกษา 

ประเทศญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวเข้าไปด้วย

วลีที่ว ่า “การศึกษาประเทศญี่ ปุ่นเพ่ือการทอ่งเที่ยว”  

มีความหมายครอบคลุมมากกว่าการหาข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว  

เพราะหมายถึงการศึกษาความเป็นญี่ปุ่น หรือบริบทพื้นฐานด้านอื่นๆ  

ของประเทศแห่งนี้เสียก่อน แล้วค่อยวางแผนเพื่อการท่องเที่ยวอีกที

ในความเป็นความจรงิ การท�าความรูจ้กัพืน้ฐานของประเทศ 

ที่เราต้องการไปเที่ยวเป็นการบ้านที่เราควรท�าอยู่แล้ว ไม่ว่าจุดหมาย 

ปลายทางคือที่ใด เพราะข้อมูลหลายด้านล้วนสอดคล้องกับแผนการ 

ท่องเที่ยว เช่น ที่ตั้งของเมือง ฤดูกาล วัฒนธรรม วิถีชีวิต
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ผมคิดว่านี่คือสิ่งแรกๆ ที่ “นักเดินทาง” พึงกระท�า

“มีเวลา 7 วัน อยากไปชอปปิงที่โตเกียว เที่ยวดิสนีย์แลนด์  

ชมความงามของธรรมชาติฮาโกเน่ เตร็ดเตร่เมอืงเก่าคามาครุะ ไหว้พระ 

ที่เกียวโต เล่นหิมะฮอกไกโดปิดท้าย”

“ลางานได้ในช่วงปีใหม่พอดี อยากไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ 

เกียวโต”

“ผู้หญิงตัวคนเดียวจะไปเที่ยวโตเกียวเนี่ยนะ! จะไหวเหรอ  

เมืองใหญ่ๆ ปลอดภัยหรือเปล่าก็ไม่รู้?”

ประโยคตวัอย่างทีว่่าด้วยการ (จะไป) ท่องเทีย่วญ่ีปุน่ทัง้หมดนี้ 

ผมสมมตขิึน้ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่เคยปรากฏอะไรลักษณะนีต้ามเว็บบอร์ดต่างๆ  

รวมถึงในชีวิตจริง ปฏิเสธไม่ได้ว่านักท่องเที่ยวไทยที่ยังไม่เคยไปญี่ปุ่น 

หลายคนยังขาดการศึกษาประเทศญี่ปุ่นในขั้นพื้นฐานอยู่พอสมควร

หากลองท�าความรู้จักญี่ปุ่นก่อนสักนิด เราย่อมรู้ว่าภูมิภาค 

ของแดนอาทิตย์อุทัยแบ่งออกเป็นกี่เขต กี่เกาะใหญ่ แต่ละเขตนั้น 

ตั้งอยู่ต�าแหน่งใด มีเมืองอะไรที่ส�าคัญ ห่างไกลกันกี่มากน้อย ต้องใช้ 

ระยะเวลาในการเดินทางมากแค่ไหน และควรมีเวลาท่องเที่ยวกี่วัน  

แบบที่ยังหายใจทางจมูกได้ตามปกติ ไม่ต้องใช้เหงือกช่วย รู้ว่าฤดูกาล 

ในประเทศญี่ปุ ่นท้ังส่ีฤดูอยู่ในช่วงเดือนไหน และในแต่ละเดือน 

« ซ้ายบน: ถนนในเมืองเกียวโต

« ซ้าย: สาวๆ วัยมัธยมในวัดอาซากุสะ
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มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าสนใจอย่างไร รู้ว่าสังคมญี่ปุ่นมีสถิติ 

อาชญากรรมอยู ่ในระดับใด ปลอดภัยและเป็นไปได้ไหมส�าหรับ 

นักเดินทางผู้หญิงตัวคนเดียว

เมื่อมีความรู้พ้ืนฐานของประเทศญี่ปุ่นแล้ว การวางแผน 

ท่องเที่ยวก็จะง่าย ประหยัดทั้งเวลาทั้งงบประมาณ และมีทิศทาง 

เหมาะสมมากข้ึนกว่าเดิม โดยเฉพาะเม่ือผนวกเข้ากับ “การศึกษา 

รสนิยมการท่องเที่ยว” คือ การรู้ใจ เข้าใจ สไตล์การท่องเที่ยวของ 

ตวัเอง ว่าชอบท�าอะไร ชอบสถานทีแ่บบไหน จดุเริม่ต้นวางแผนท่องเทีย่ว 

แดนซากุระก็ไม่ใช่เรื่องยาก (แต่อย่าลืมศึกษาด้วยนะครับ ว่าซากุระ 

ไม่ได้บานตลอดทั้งปี!)

เมื่อวางแผนตามหลักพื้นฐานที่ว่าไปข้างบน การเดินทางไป

เยือนญี่ปุ่นครั้งแรกซ่ึงมีระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน ผมจึงเลือกไปเพียง  

โตเกียวเมืองเดียว แล้วก็ไม่ได้เก็บแต้มจากสถานที่ท่องเที่ยวมากแห่ง  

แต่ตั้งใจท่องเที่ยวโดยปล่อยให้วิถีของผู้คนกับเมืองโตเกียว...หมุนไป 

รอบตัว

บางครั้งผมก็เข้าใจครับ นักท่องเท่ียวหลายคนจัดโปรแกรม 

แน่นเอีย๊ด เทีย่วแบบขึน้เหนอืล่องใต้ในระยะเวลาไม่ก่ีวนั เพราะถอืว่า 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปญี่ปุ่นไม่ใช่ถูกๆ ก็ต้องให้คุ้ม เก็บหลายๆ ที่ 

หน่อย แต่นี่ละ จึงเป็นท่ีมาว่าต้อง “รู้เขา รู้เรา” รู้ว่าญี่ปุ่นมีอะไร 

ให้เที่ยวแค่ไหนในระยะเวลาที่มี และรู้รสนิยมของตัวเอง
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บนสุด: เอะมะ หรือป้ายไม้สำาหรับเขียนขอพรในวัดและศาลเจ้าญี่ปุ่น  

บน: การกวักควันธูปในศาลเจ้าหรือวัด เข้าหาตัว ถือเป็นการนำาสิ่งมงคลเข้ามา
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บ้านสไตล์ย้อนยุคที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน ณ เมืองเกียวโต
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ก่อนเดินทาง ผมตดัสนิใจแล้วว่าไม่ขอเหน็ดเหนือ่ยไปหลายที ่

หลายเมือง ยอมเสียตังค์หลายรอบก็ได้ เพื่อแลกกับการละเลียด 

ความเป็นญี่ปุ่นแบบชิลๆ ดีกว่า เพราะเช่ือตามค�ากล่าวที่หลายคน 

เคยบอกว่า “ญ่ีปุ่น คร้ังเดียวไม่พอ” ผลท่ีได้อาจไม่ใช่การเดินทางที่  

“สมบูรณ์แบบ” แต่ก็เป็นการเดินทางที่ “สมบูรณ์สุข” อย่างน้อยก็ใน 

ความรู้สึกของตัวเอง การเติมเต็มความสุข ท�าตามความฝันด้วยการ 

เดินทางเยือนโตเกียวจึงกลายเป็นจุดเร่ิมต้นของความฝันล�าดับขั้น 

ถัดไป เกิดการเดินทางครั้งใหม่ไปญี่ปุ่นอีกครั้งที่เมืองเกียวโต และยึด 

แบบแผนการท่องเทีย่วแบบเดมิ คอืปล่อยให้วถิขีองคนกบัเมอืงเกยีวโต 

หมุนไปรอบตัวอีกครั้ง

ไม่เร่งรบีไหลไปตามกระแส ไม่แคร์ว่าต้องเทีย่วให้ครบ ขอแค่ 

ให้จบลงด้วยความพอใจ

...โตเกียว - ตัวเรา - เกียวโต...

ผมวางตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง ปล่อยให้วิถีชีวิตทั้งสองเมือง 

หมุนไปอย่างที่เป็น

 



มองท้องฟ้าโตเกียวครั้งแรก



Chapter 3

รัก
แรกพบ
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แม้ว่าอยากไปญีปุ่น่มานานแสนนาน จนกระทัง่ก�าลังจะท�าตามความฝัน 

ส�าเรจ็ในไม่กีอ่ดึใจ แต่ด้วยบคุลกิเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกหรอืรู้สกึตืน่เต้น 

กบัอะไรง่ายๆ ออกแนวเป็นพวกผูช้ายเยน็ชา ไร้หวัใจ ไม่แคร์กันบ้างเลย  

ท�าให้อารมณ์การขึ้นเครื่องบิน (จะ) ไปญี่ปุ่นครั้งแรกของผมตอนนั้น 

แทบไม่ต่างจากก�าลงันัง่แทก็ซีไ่ปขึน้เครือ่งบนิเทีย่วภเูกต็หรอืเชยีงใหม่

บางคนมองความงามจากภายนอก 
ก็ตกหลุมรัก
แต่ความรักนั้นจะยั่งยืนได้

ต้องมองความงาม 
จากภายใน
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ความตืน่เต้นแรกกลบัมาจาก “ลงุคนขบัแทก็ซี”่ เพราะเหตผุล 

ที่อยากประหยัดงบประมาณในกระเป๋า และยังมีเวลาเหลือตั้งเกือบ 2  

ชั่วโมงก่อนถึงเวลาเช็กอิน ผมจึงปฏิเสธที่จะขึ้นทางด่วน คุณลุงคนขับ 

ไม่หือไม่อือ ขับไปเรื่อยๆ ออกไปทางเส้นบางนา-ตราด 

“ลุงไม่ได้พาอ้อมนะ ลุงเคยไปแต่ทางด่วน แต่ทางนี้ก็คงไป 

ได้เหมือนกัน”

ค�าว่า “คงไปได้” สื่อความหมายเป็นนัยว่า ลุงก็ไม่แน่ใจร้อย 

เปอร์เซน็ต์ แล้วมนักเ็ป็นอย่างนัน้จรงิๆ เพราะแกขบัแบบกนิลมชมววิ 

ด้วยกลัวว่าจะเลยทางแยก แถมเมื่อเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิยัง 

ขับหลง หาทางเข้าอาคารผู้โดยสารไม่เจออีก

สดุท้ายคณุลุงมาดนิง่ขับมาส่งผมก่อนเคาน์เตอร์เชก็อนิจะปิด 

ประมาณ 30 นาที แม้พื้นฐานส่วนตัวผมเป็นคนไม่โกรธใครง่ายๆ  

ไม่ใช่คนโวยวาย “แต่หวาดเสียว-ิบหายเลยครับลุง!” (ผมพูดในใจนะ)

 การเดินทางคืนน้ันเป็นไฟลต์ดึก ผมจึงหลับสนิทด้วยความ 

เหน็ดเหนื่อย ทั้งจากลุ้นแท็กซี่ และจากการท�างานมาทั้งวัน

การเดินทางโดยเคร่ืองบินตรงจากกรุงเทพฯ สู่สนามบิน 

นานาชาตินาริตะแห่งกรุงโตเกียวใช้เวลา 6 ชั่วโมง แต่ราว 5 ชั่วโมง  

เครื่องบินก็ล่องลอยอยู่เหนือน่านฟ้าอาณาจักรญี่ปุ่นแล้ว ผมมอง 

ทะเลเมฆสขีาวโพลนผ่านกระจกไปเรือ่ยๆ จนกระทัง่มองเหน็ภเูขาไฟฟจูิ 

ที่ถูกกลุ่มเมฆหมอกห่อหุ้มเสียเกือบมิดยอด
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ยอดภูเขาไฟที่โผล่พ้นกลุ่มหมอกออกมายั่วยวนนักเดินทาง 

หน้าใหม่ยังไม่ท�าให้ผมรู้สึกตื่นเต้นอะไร ตามประสาคนบุคลิกนิ่งๆ  

ติดขรึม สีหน้าของผมคงไม่ต่างจากคุณลุงชาวญ่ีปุ่นข้างๆ ที่แกน่าจะ 

เคยเห็นมาหลายรอบ หรือดีไม่ดีแกอาจเคยปีนภูเขาไฟฟูจิมาแล้วก็ได้  

ใครจะไปรู้

แต่ต่อมความตื่นเต้นกลับได้รับการปลุกให้ท�างานเม่ือแอร์- 

โฮสเตสสาวหน้าตาจิ้มลิ้มของ ANA เปิดฉากกล่าวต้อนรับยามเช้า  

พร้อมด้วยค�าถามภาษาญี่ปุ ่นมาเป็นชุด ท�าเอาภาษาอังกฤษที่ผม 

ตระเตรียมไว้กระจัดกระจายหายไปหมด พูดตอบไปอย่างตะกุกตะกัก  

นึกแล้วข�าตัวเองว่าเห็นทิวทัศน์สวยๆ จากหน้าต่างเคร่ืองบินไม่รู้สึก 

อะไร แต่กลับมาตื่นเต้นกับภาษาญี่ปุ่นเสียงหวานๆ ของแอร์โฮสเตส 

แทนเสียนี่

ความตื่นเต้นถัดมา ผมสังเกตคร่าวๆ พบว่า บนเคร่ืองบิน 

ล�าที่โดยสารมาน้ันมีกลุ่มคนไทยสองกลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกเป็นกรุ๊ปทัวร์  

มองคร่าวๆ ไม่น่าจะเกิน 20 คน ส่วนอีกกลุ่มเป็นนักศึกษาราว 10 คน  

หากไม่ใช่แบกเป้มาเที่ยว ก็คงเป็นนักศึกษาไทยในญี่ปุ่นที่เดินทาง 

กลับมาเรียน

รถไฟสกายไลเนอร์ »

 เป็นอีกทางเลือกสำาหรับการเดินทางเข้าเมืองโตเกียว

 ปลายทางอยู่ที่สถานีอูเอโนะ
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เมื่อลงเครื่องช่วงแรก เรายังพอเห็นหน้าเห็นตา ยิ้มทักทาย 

ด้วยสายตากันอยู่บ้าง แต่พอผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง  

และจดัแจงซือ้ตัว๋รถไฟเสรจ็สรรพ ผมพบว่าคนไทยร่วมเครือ่งสลายตวั 

แยกย้ายกันไปคนละทางกับผม ตอนน้ีจึงไม่มีคนไหนร่วมเดินทางมา 

ด้วยกันอีกแล้ว

การเดนิทางภายในประเทศญีปุ่น่ครัง้แรกเพยีงล�าพงัก�าลงัจะ 

เปิดฉากอย่างเป็นทางการ

...ผมควรจะตื่นเต้นได้หรือยังนะ...

รถไฟเคเซสกายไลน์เนอร์ ที่พุ่งตรงสู่เมืองหลวงของประเทศ 

ญี่ปุ่นจากเมืองนาริตะ น�าผู้โดยสารมาถึงท่ีหมายภายในระยะเวลา  

เพยีงชัว่โมงเศษตามตารางเป๊ะๆ และสกายไลน์เนอร์รุน่ล่าสดุทีห่น้าตา 

คล้ายจรวดนั้นยังท�าเวลาน้อยลงอีก คือเหลือเพียง 36 นาทีเท่านั้น

ปลายทางวนันัน้อยูท่ีส่ถานรีถไฟอูเอโนะ เพือ่ต่อรถไฟอกีสาย 

ไปโรงแรมราคาสบายกระเป๋าย่านมินามิ-เซ็นจุ (Minami-Senju) ผม 

เดนิกระเตงสมัภาระออกจากสถานอูีเอโนะมาสูถ่นนใหญ่ สมัผสัอากาศ 

เยน็สบายของกรุงโตเกยีวช่วงปลายปีทีพ่ดัมาปะทะใบหน้าพาให้ตืน่เต้น

“มาถึงโตเกียวแล้วเว้ย” ผมตะโกนสุดเสียง (ในใจ) อีกครั้ง  

และภายในนาทีเดียวกัน ผมก็ตกหลุมรักเมืองนี้
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บนถนนเบ้ืองหน้าท่ีต้องข้ามไปต่อรถไฟอีกสาย ระยะทาง 

เท่าๆ ถนนขนาดสองเลนทั่วไปที่พบในเมืองไทย ความแตกต่างอยู่ที ่

ชาวโตเกียวหลายสิบชีวิตก�าลังยืนรอเป็นระเบียบ เพื่อให้สัญญาณไฟ 

ข้ามถนนปรากฏขึ้นมาก่อน แม้ว่านาทีนั้นจะไม่มีรถวิ่งผ่านไปมาเลย 

สักคัน!

ส�าหรับหนุ่มบ้านนอกซ่ึงเพ่ิงจะมีประสบการณ์เดินทาง 

ลุยเดี่ยวมาประเทศท่ีจัดกลุ่มว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ภาพความ 

มีวินัยที่อยู่เบื้องหน้าเป็นความมหัศจรรย์ท่ีผมไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆ 

และได้สร้างแรงกระแทกด้านบวกพุ่งเข้ากลางใจเต็มๆ

อาจเป็นการหลงรกัทีง่่ายดาย ใช้เวลาน้อยไปนดิ แต่ผมเชือ่ว่า 

รักแรกพบครั้งนั้นไม่ได้เกิดจากการมองแค่หน้าตาแน่ๆ


