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มิติแห่งความขัดแย้ง
อันงดงาม

บทน�า
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เมื่อพูดถึงโตเกียว สถานที่แรกที่แทบทุกคนนึกถึงคือย่าน 

Shinjuku (ชินจุกุ)...ที่นี่มีเสน่ห์อะไรดึงดูดให้คนมาเยือน 

เป็นอันดับแรกๆ ...ก็เพราะเป็นแหล่งบันเทิงของโตเกียว 

มาตั้งแต่สมัยเอะโดะหรือเอโดะ (Edo) (เดิมโตเกียวมีชื่อว่า 

เอโดะ ในยุคนั้นโชกุนจะพ�านักอยู่ที่นี่โดยใช้เป็นฐานปกครอง 

ประเทศ)  ย่านนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่มากจนต้องแบ่งเป็นฝั ่ง 

ตะวันตกและตะวันออก  ฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งของตึกสูงซึ่ง 

เป็นที่ท�าการของหน่วยงานราชการต่างๆ  แต่ทั้งสองฝั่งผู้คน 

มหานครที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้า...ผู้คนพลุกพล่าน 

  แต่กลับมีมุมธรรมชาติที่ท�าให้ใจสงบนิ่ง

เมืองที่ผู้คนเคร่งครัดต่อหน้าที่ 

  แต่กลับมีตัวการ์ตูนน่ารักๆ ที่ผู้คนทั่วโลกหลงใหล

เมืองใหญ่ที่แม้ศาสนาจะไม่ชัดเจน 

  แต่ทุกคนกลับรู้สึกปลอดภัย...เด็กน้อยยังเดินทางได้โดยล�าพัง

เมืองแห่งเทคโนโลยีล�้าสมัยเกินจินตนาการ 

  แต่ก็มีผู้คนขี่จักรยานไปมา

...แล้วใครจะไม่หลงรักมหานครที่มีความหลากหลาย

  ซุกซ่อนในทุกซอกมุมแห่งนี้...“โตเกียว”

...
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ก็หนาแน่นไม่แพ้กัน  ในย่านนี้ยังมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 

Shinjuku Gyoen National Garden เป็นสวนใหญ่อันดับ 1 

จาก 15 แห่งของทั้งประเทศซึ่งเหมาะที่สุดในการชมซากุระ 

เพราะมีซากุระนับพันต้น  อย่างไรก็ตามสวนสาธารณะกลาง 

เมืองยังมีอีกมากมาย  บางที่ยังคงสภาพสวนญี่ปุ่นแบบเดิมไว้ 

อย่างสวนตะวันออกของพระราชวัง Imperial Palace หรือ 

สวน Hama-rikyu ที่ติดทางออกทะเล อันเป็นสถานที่ที่โชกุน 

ใช้ขึ้นลงเรือเพื่อเดินทางสู่ Kyoto (เกียวโต)  ปัจจุบันสวน 

สาธารณะแห่งนี้เป็นที่ขึ้นลงเรือเพื่อล่องไปยังบริเวณสถานี 

Asakusa ซึ่งเราจะเห็นหอคอย Tokyo Sky Tree หอคอย 

ชมทิวทัศน์แห่งใหม่ของโตเกียวที่สูงถึง 634 เมตร 

  หรอืแม้คณุจะเป็นโอะตะค ุ(Otaku-พวกทีช่อบแอนเิมต 

การ์ตูน เกม อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างจริงจัง มักฉลาดแต่ 

เชย) ที่ไม่สนใจอะไรนอกจากโลกของแอนิเมตและอยู่หน้าจอ 

คอมพิวเตอร์ได้ทั้งวัน  ที่ย่าน Akihabara (อะกิฮะบะระ) 

แหล่งอิเล็กทรอนิกส์ของโตเกียว (นักท่องเที่ยวจะแวะมาซื้อ 

อุปกรณ์ไอทีและอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่) ก็ดูจะเป็นค�าตอบ 

ของคุณ  นอกจากฟิกเกอร์การ์ตูนต่างๆ ที่นี่ยังมีร้านขาย 

ชุดคอสเพลย์ แถมยังมีร้านเมดคาเฟ่ ร้านกาแฟที่พนักงาน 

เสิร์ฟจะแต่งคอสเพลย์ด้วยชุดคนใช้น่ารักๆ มาบริการถึง 

โต๊ะ  นับเป็นแหล่งเติมเต็มความฝันของพวกโอะตะคุให้ 

กลายเป็นจริง เพราะหญิงสาวสวยจะดูแลและบริการอย่าง 

ใกล้ชิด (โดยมากจะป้อนอาหารค�าแรกให้ และอาจวาด 

ภาพการ์ตูนล้อเลียนแถมให้)  แต่หากคุณชื่นชอบตัวการ์ตูน 

แบบธรรมดาไม่ถึงขั้นโอะตะคุ นอกจาก Disneyland และ 

DisneySea แล้ว ชานเมืองโตเกียวยังเป็นที่ตั้งของ Sanrio 

Puroland ให้คณุได้ใกล้ชดิตวัการ์ตนูคติตีแ้ละผองเพือ่น  หรอื 

ถ้ามีโอกาสก็ต้องแวะพิพิธภัณฑ์ Ghibli ที่จะท�าให้คุณหลง 

เข้าไปในโลกการ์ตูนของ ฮะยะโอะ มิยะซะกิ  (Hayao 

Miyazaki) ผู้ได้ชื่อว่า วอลต์ ดิสนีย์ ของญี่ปุ่น 

  หากคณุชอบแฟชัน่กไ็ม่ควรพลาดย่าน Shibuya (ชบิยุะ) 
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และ Harajuku (ฮะระจุกุ) เมื่อมาถึงสถานี Shibuya จะ 

เห็นอนุสาวรีย์สุนัขฮะชิโก (Hachiko) ตั้งโดดเด่น  ย่านนี้จะ 

มี Shibuya Crossing ทางข้ามที่มีคนใช้มากที่สุดแห่งหนึ่ง 

ในโลกประมาณ 500 คนต่อนาที  การนั่งในร้านกาแฟบน 

ตึกและมองผู้คนข้ามถนนก็เพลินดี  แต่ Shibuya มีร้านค้า 

น่าเดนิเล่นอกีมากมายไม่ว่าจะเป็น Tokyu Hands ห้างทีใ่ห้คณุ 

ท�าทุกอย่างเองตามจินตนาการ  ร้านค้าในตึก Shibuya 109 

หรือตรอก Center Gai ตรอกยอดนิยมของวัยรุ่นและแหล่ง 

รวมของกินอร่อยๆ  หากคุณจะหาร้านที่เก๋ไก๋หน่อยก็แวะไป 

ย่าน Harajuku ในตรอกเล็กๆ ของ Takeshita-dori และ 

อย่าลืมเดินเล่นบนถนน Omote-sando เลยไปถึงย่าน 

Aoyama (อะโอะยะมะ)

  ถ้าคุณอยู่ในวัยท�างานและต้องการหาเสื้อผ้าแฟชั่นสวม 

ใส่ไปท�างาน ก็ต้องไปย่านกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของออฟฟิศ 

นั่นคือบริเวณ Ginza (กินซ่า) และ Marunouchi (มะรุโนะ- 

อุชิ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ Marunouchi เป็นย่านแฟชั่น 

ที่แสนเก๋และมีระดับ ร้านค้าตกแต่งอย่างมีสไตล์  แม้กระทั่ง 

Food Hall ซูเปอร์มาร์เกตที่อยู่ใต้ตึก Marunouchi ยังเก๋ไก๋ 

และขายอาหารที่ดีต่อสุขภาพ  ย่านนี้เป็นส่วนเชื่อมระหว่าง 

พระราชวัง Imperial Palace กับตึก Tokyo Station และ 

ย่าน Ginza 

“โตเกียว”
…อะไรเป็นอะไร

  ในสมัยก ่อนโตเกียวก็คือ 

“เมอืงเอโดะ” ทีเ่ดมิเป็นเพยีงหมูบ้่าน 

ชาวประมง จนจกัรพรรดเิริม่แต่งตัง้ 

โชกุนขึ้นเพื่อปกครองประเทศใน ค.ศ. 1603 แล้วโชกุนคนแรก 

ของเอโดะคือ โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ (Tokugawa Ieyasu) 

ได้เลือกเมืองเอโดะแห่งนี้เป็นฐานในการปกครองประเทศ โดย 

จักรพรรดิจะประทับอยู่ที่เกียวโต ซึ่งขณะนั้นเป็นเมืองหลวงของ 

ญีปุ่น่ ตระกลูโทะกงุะวะปกครองญีปุ่น่ในฐานะโชกนุจนถงึ ค.ศ. 

1868

  ตัง้แต่ ค.ศ. 1853 การเมอืงญีปุ่น่เริม่วุน่วายเนือ่งจากชาติ 
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ตะวันตกบีบบังคับให้ทางโชกุนเปิดประเทศ โดยขู่จะใช้อาวุธ 

ทีม่แีสนยานภุาพโจมต ี โชกนุจงึจ�าต้องท�าตาม ซามไูรบางกลุม่ 

ไม่พอใจ เกดิการสูร้บกนัเองและดงึจกัรพรรดมิามส่ีวนร่วม โดย 

กล่าวหาว่าการกระท�าของตระกลูโทะกงุะวะเป็นการไม่จงรกัภกัดี 

ต่อองค์จักรพรรดิ แม้โชกุนอิเอะโมะชิ (Iemochi) จะได้สมรส 

กบัพระกนษิฐาขององค์จกัรพรรด ิสถานการณ์บ้านเมอืงกไ็ม่ดขีึน้ 

  ด้วยขณะนั้นประเทศแบ่งเป็นหลายฝักหลายฝ่าย แม้ 

ประเด็นเรื่องเปิดประเทศจะตกไปแล้ว แต่การบริหารประเทศ 

ของโชกุนกลับอ่อนแอ  ส่วนหนึ่งจึงต้องการการปกครองแบบ 

ใหม่ให้ทัดเทียมชาติตะวันตกที่เข้ามาค้าขายในญี่ปุ ่น ทั้งดึง 

จักรพรรดิเข้าร่วมอีกจนท�าให้มีการยกทัพเข้าประชิดเอโดะโดย 

ท่านไซโง ทะกะโมร ิ(Saigo Takamori) ผูไ้ด้ชือ่ว่าเป็นซามไูรคน 

สุดท้ายมาตั้งทัพบริเวณ Ueno (อุเอะโนะ) (สวนสาธารณะ 

Ueno ในปัจจุบันก็ยังมีอนุสาวรีย์ของท่านไซโงอยู่)  ด้วยเหตุที่ 

ไม่ต้องการให้เกดิการเสยีเลอืดเนือ้และประเทศบอบช�้ามากกว่านี้ 

ตระกูลโทะกุงะวะจึงยอมคืนอ�านาจให้แก่จักรพรรดิ อีกทั้งยก 

ปราสาทเอโดะให้ด้วย...ซึ่งก็คือพระราชวัง Imperial Palace 

ในปัจจบุนัจกัรพรรดจิงึมาประทบัทีพ่ระราชวงัใหม่และเปลีย่นชือ่ 

เมืองหลวงให้คล้องจองกับเมืองหลวงเก่า เป็น...“โตเกียว”... 

ซึ่งในวันนี้มีผู้อยู่อาศัยมากเกือบ 35 ล้านคน 

  ส่วนใจกลางโตเกียวแม้จะมีประชากรประมาณ 13 ล้าน 

คน แต่มคีวามหนาแน่นของประชากรถงึ 7,000 กว่าคนต่อตาราง 

 โตเกียวตะวันตก

 โตเกียวกลาง
SUGINAMI-KU

NAKANO-KU

TOSHIMA-KU

NERIMA-KU

ITABASHI-KU

KITA-KU

ADACHI-KU

KATSUSHIKA-KU

EDOGAWA-KU

KOTO-KU

SHINAGAWA-KU

OTA-KU

MEGURO-
KU

SETAGAYA-KU

SHINJUKU-KU

SHIBUYA-KU

MINATO-KU

TOKYO BAY

CHUO-KU

CHIYODA-KU

BUNKYO-KU
TAITO-KU

SUMIDA-KU

ARAKAWA-KU

 โตเกียวเหนือ

 โตเกียวตะวันตก

 โตเกียวกลาง
SUGINAMI-KU

NAKANO-KU

TOSHIMA-KU

NERIMA-KU

ITABASHI-KU

KITA-KU

ADACHI-KU

KATSUSHIKA-KU

EDOGAWA-KU

KOTO-KU

SHINAGAWA-KU

OTA-KU

MEGURO-
KU

SETAGAYA-KU

SHINJUKU-KU

SHIBUYA-KU

MINATO-KU

TOKYO BAY

CHUO-KU

CHIYODA-KU

BUNKYO-KU
TAITO-KU

SUMIDA-KU

ARAKAWA-KU

 โตเกียวเหนือ

ต
ัว
อ
ย
่าง




