






คำนิยม

 ก้มหน้าเที่ยว เป็นหนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ 

ผู้เขียนได้นำเสนอสิ่งที่ทุกคนสามารถพบเห็นได้จากการดำเนินชีวิตประจำวัน 

ตามปกติในประเทศญี่ปุ่น มาเป็นแกนของเนื้อหาในเล่มได้อย่างสนุกสนาน 

ฝาท่อน้ำในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่มาของชื่อหนังสือเล่มนี้ ก็เหมือนๆ 

กับฝาท่อระบายน้ำตามเมืองใหญ่ๆ ของประเทศอื่นนั่นแหละ ที่ผลิตขึ้นมา 

เพื่อปิดท่อ ด้วยเหตุนี้จึงหล่อขึ้นด้วยเหล็กกล้า แข็งแรงทนทานใช้งานได้ 

นานปี ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่หักพังถล่มลงไปด้วยน้ำหนักจากแรงกดทับที่เกิด 

จากผู้คน ยวดยานพาหนะนานาชนิดที่สัญจรไปมาและแล่นทับลงไป แน่นอน 

ท่ีว่า ฝาท่อน้ำสกปรกตามเมืองใหญ่เหล่าน้ันต่างก็มีรูปแบบท่ีเรียบง่าย ตรงไป 

ตรงมาตามวัตถุประสงค์เพียงเพื่อใช้ปิดท่อน้ำโสโครกด้วยกันทั้งสิ้น แต่ 

ฝาท่อระบายน้ำของญี่ปุ่นไปไกลกว่านั้นมาก เป็นตัวอย่างของการออกแบบที่ 

ประสานประโยชน์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งนอกจากจะใช้งานแล้ว ยังออกแบบ 

โดยคำนึงถึงความงดงามด้านศิลปะอีกด้วย ฝ่าท่อน้ำท่ีโน่นจึงสวยงามมีเสน่ห์ 

มากกว่าฝาท่อน้ำทั่วๆ ไปมาก ที่สำคัญคือ ภาพบนฝาท่อเป็นภาพเล่าเรื่อง 

ซึ่งอาจมาจากประวัติศาสตร์ เรื่องเล่า ตำนานพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่น  

สถานที่สำคัญ ดอกไม้ ต้นไม้ และสัตว์ ที่เป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นที่ผู้คนที่ 

เป็นเจ้าของท้องถิ่นภูมิใจ

 ภาพเล่าเรื่องเหล่านี้ต่างก็เป็นเสมือนภาพตัวต่อเล็กๆ ในภาพใหญ่ 

ของประเทศ ที่สะท้อนออกมาเป็นภาพเล่าประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตที่งดงาม 

ของประเทศ ฝาท่อน้ำของญี่ปุ่นจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ฝาท่อน้ำเท่านั้น แต่เป็น 

ฝาท่อน้ำที่รักษาประวัติศาสตร์ ตำนานพื้นบ้าน เรื่องเล่าของท้องถิ่นไว้ ไม่ให้ 

สูญหายไป ทั้งยังประกาศและประชาสัมพันธ์ความภูมิใจของผู้คนแต่ละ 

ท้องถิ่นแก่ผู้มาเยือน ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจบนรถยนต์ที่แล่นทับลงไป  



นักเดินทางต่างถิ่นที่ผานมา หรือแม้แต่ผู้คนในถิ่นนั้นที่เดินเหยียบลงไปทุก 

เมื่อเชื่อวัน ไม่ว่าผู้คนเหล่านั้นจะสนใจมันหรือไม่ก็ตาม ฝาท่อน้ำเหล่านี้ยัง

คงทำหน้าที่ของมันพร้อมทั้งประกาศความเป็นตัวตนและเอกลักษณ์ของแต่ 

ละท้องถิ่น ทั้งกลางวัน กลางคืน ไม่ว่าฝนจะตก ฟ้าจะร้อง หรือหนาวเหน็บ 

ด้วยพายุหิมะก็ตาม กล่าวได้ว่า ฝาท่อน้ำที่ญี่ปุ่นมีส่วนช่วยให้ผู้คนที่ผ่านไป 

มาได้รู้จักท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ในแง่มุมต่างๆ มากขึ้นด้วยการก้มหน้าลงมอง 

ดูเท่านั้น นับได้ว่าฝาท่อน้ำในหนังสือเล่มนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้งบ 

ประมาณที่มาจากภาษีในท้องถิ่นนั้นเอง กลับคืนไปยังเจ้าของภาษีนั้นอย่าง 

คุ้มค่าวิธีหนึ่ง

 แม่ยุ้ย ผู้เขียนเรื่องนี้ นอกจากจะสามารถบรรยายเรื่องธรรมดาๆ  

สามัญให้น่าสนใจด้วยสำนวนง่ายๆ เหมือนคนสนิทกันมานั่งเล่าเรื่องสนุกๆ  

ให้ฟังอยู่ข้างๆ อย่างไม่ธรรมดาแล้ว ผู้เขียนยังเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของสิ่ง 

ต่างๆ รอบๆ ตัวเรา แล้วเลือกหยิบเอาเรื่องที่สามัญที่สุดที่ทุกคนพบเห็นได้ 

ในชีวิตประจำวันขึ้นมา แล้วขุดลึกลงไปในเนื้อหาสาระอย่างน่าสนใจเป็น 

อย่างยิ่ง

                                    นวรัตน์ เลขะกุล

                                  อุปนายกฝ่ายประเพณีและวัฒนธรรม

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์



คำนำสำนักพิมพ์

 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีต่างๆ แล้ว ยังขึ้น 

ชื่อเรื่องความพิถีพิถันและช่างคิด เห็นได้จากเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 

ที่จะแทรกเอกลักษณ์หรือความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ อยู่เสมอ  

 ไม่เว้นแม้แต่ฝาท่อ...

 ใช่แล้ว ฝาท่อ ไม่ว่าจะเป็นฝาท่อระบายน้ำสกปรก ฝาท่อดับเพลิง หรือ 

ฝาท่อระบายน้ำฝน ที่ไม่เป็นเพียงฝาท่อธรรมดาที่มีลวดลายน่าเบื่อหน่าย 

เพราะฝาท่อบางฝาในประเทศญี่ปุ่นนั้นแทรกความคิดสร้างสรรค์และเกร็ด 

ความรู้...ผ่านทางลวดลายแปลกตาและน่ารักบนฝา 

 สร้อยสัตตบรรณ ผู้ใช้ชีวิตในประเทศญ่ีปุ่นพร้อมสามีและลูกๆ สังเกต 

เห็นความแปลกตาและแตกต่างบนฝาท่อ เธอจึงเริ่ม “ทัวร์ฝาท่อ” และรู้จัก 

ญ่ีปุ่นในอีกมุมท่ีไม่เหมือนใคร จนได้เป็น ก้มหน้าเท่ียว ซ่ึงได้รับรางวัล 

ชมเชยจากการประกวดวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว คร้ังท่ี ๕  

ประเภทสารคดี เล่มนี้

 ดังนี้แล้ว สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ทีน จึงขอเชิญทุกคนมาร่วม “ทัวร์ 

ฝาท่อ” โดยมีสร้อยสัตตบรรณ เป็นมัคคุเทศก์ ผู้เล่าเรื่องได้อย่างสนุกและ 

เพลิดเพลิน แต่ทั้งนี้คำทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เธอใช้นั้น เป็นคำที่ถอดมาจาก 

เสียงที่ได้ยินตามที่คนญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นออกเสียง จึงมิได้ตรงตาม 

หลักวิชาการใด 

 และแอบกระซิบเพ่ิมเติมอีกนิดหน่อยว่า “ทัวร์ฝาท่อ” คร้ังน้ี ทุกคนต้อง 

“ก้มหน้าเที่ยว” นะ เตรียมตัวให้พร้อม เตรียมกล้องถ่ายรูปให้พร้อม แล้วไป 

กับเราได้เลย ไปร่วมกันรู้จักญี่ปุ่นในอีกมุมที่ไม่เหมือนใครด้วยกัน

สำนกัพมิพน์านมบีุค๊สท์นี 



ฝาที่ ๑ อิชิกาวะ มังโฮล แมนโฮล หรือ ฝา (กันคนตก) ท่อ    ๑๕ 

ฝาที่ ๒ ชิร่ย ฝาท่อเมืองข้างเคียง ๒๒ 

ฝาที่ ๓ อาบิโกะ เมืองนักประพันธ์ ๒๗ 

ฝาที่ ๔ ดอกแป้งมันที่คาชิวะ ๓๗

ฝาที่ ๕ ดอกบัวสองพันปีที่ชิบะ ๔๖

ฝาที่ ๖ ฟุนาบาชิ เมืองขอบอ่าวกับเรือสำเภาเมื่อสามร้อยปีก่อน ๕๑ 

ฝาที่ ๗ นาราชิโนะ พื้นที่ชุ่มน้ำ กับอนุสัญญาแรมซาร์ ๕๔

ฝาที่ ๘ อิชิฮาร่า ท่องโรงงานกับอะลาดินบนพรมวิเศษ ๖๖

ฝาที่ ๙ คัตสึอุระ ผู้ร้ายพาไปดูตุ๊กตาในวันเด็กผู้หญิง ๗๓

ฝาที่ ๑๐ คิซาราสึ ตำนานแร็กคูน กับทานุขิ บิ๊กแบนด์ ๘๔

ฝาที่ ๑๑ โชฉิ เลียบฝั่งแปซิฟิก แหล่งปลาซาร์ดีน รู้จักธงสัญญาณ  ๙๓ 

          อีกประภาคารผาหมาหอน

ฝาที่ ๑๒ มัตสึโดะ ประวัติศาสตร์วันโน้นและวันนี้ บนฝาท่อ ๑๐๑

ฝาที่ ๑๓ อินไซ ดอกคอสมอส บานสะพรั่งฝังฝาท่อ  ๑๐๗

ฝาที่ ๑๔ โมโตโนะมุระ กลางถนน ปลาว่ายวนบนฝาท่อ ๑๑๔

ฝาที่ ๑๕ ซาคาเอะ เมืองมังกร    ๑๒๑

ฝาที่ ๑๖ นาริตะ เมืองท่าอากาศยานที่ไม่ได้อยู่ในโตเกียว (สักหน่อย) ๑๓๐

ฝาที่ ๑๗ โทมิซาโตะ แหล่งกำเนิดม้าแข่ง  ๑๓๕

สารบัญ



ฝาที่ ๑๘ ซาวาระ เมืองโบราณกับตำนานเดินเท้าทำแผนที่  ๑๓๙

ฝาที่ ๑๙ ชิซึย เรื่องเล่าว่าด้วยเรื่องเหล้า  ๑๔๖

ฝาที่ ๒๐ อิมบะ บึงอิมบะนุมะ กับพระรองจิมเบ  ๑๕๓

ฝาที่ ๒๑ อุชิกุ ฝาเล่านิทาน   ๑๖๒

ฝาที่ ๒๒ หลวงพ่อโต คามากายะ ๑๖๖

ฝาที่ ๒๓ พระพุทธรูปใหญ่ คามากุระไดบุตสึ  ๑๗๕

หยุดคุยกับฝาดับเพลิง  ๑๗๙

ปิดฝาท่อ   ๑๘๒

อ้างอิงเว็บไซต์ ๑๘๖

รู้จักนักเขียน ๑๙๐



ก้มหน้าเที่ยว



หลังจากที่อยู่ญี่ปุ่นมาได้ ๑๖ ปี แม่ยุ้ยคนเขียนก็เริ่มคุ้นชินกับ 
สภาพโดยรอบไปทีละน้อย และรู้สึกถึงความแตกต่างรอบๆ ตัวจนอดบันทึก 

ไว้ไม่ได้ เรื่องอื่นๆ ที่เห็นได้ชัดๆ นั้นขอเก็บไว้เล่าทีหลัง (ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็น 

เมื่อใด) แต่คราวนี้ขอเล่าถึงเรื่องฝาท่อระบายน้ำที่อยู่ตามถนนในญี่ปุ่น ที่ไม่ 

ใช่เห็นไม่ชัด แต่ถ้าไม่ก้มหน้าก็จะมองข้ามไปฝาแล้วฝาเล่า 

 จะด้วยเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวหรือกระไรไม่ทราบได้ เวลาไปไหน ๆ  จึง 

มักก้มหน้ามองพื้นประสาพลเมืองชั้นสองอยู่ตลอดเวลา และด้วยเหตุดังนั้น 

สายตาจึงไปพบกับรูปภาพที่อยู่บนถนนเข้าจนได้ มาบัดนี้ แม้ตัวเองก็จำไม่ 

ได้แม่นว่า รูปที่ปรากฏบนฝาท่อกลม ๆ  ที่อยู่บนถนนนั้นเรียกสายตาให้เฝ้าดู 

เพราะความสนใจ หรือเพราะเหตุใดก็สุดจะเดาได้

 ฝาท่อที่สะกิดใจให้ถ่ายรูปเป็นครั้งแรกนั้นเป็นฝาท่อในเขตข้างเคียง 

ด้วยเม่ือไปในท่ีอ่ืนๆ  แล้วได้เห็นว่าฝาท่อในเขตอ่ืนมีรูปต่างๆ สวยงาม จึงกลับ 

มาดูฝาท่อแถวบ้านตัวเอง และเริ่มบันทึกไว้แต่นั้นมา เห็นจะเริ่มตั้งแต่ 

ฤดูหนาวปลายปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ซึ่งในบางรูปที่ริมๆ ขอบจะเห็นชายเสื้อโค้ตติด 

มาด้วย บางรูปก็มีหัวรองเท้าโผล่อยู่ด้านล่างบ้าง บอกเล่าเรื่องราวของคน 

ถ่ายและฤดูกาลได้ถ่องแท้ถ้วนถ่ีดี อย่างไรก็ดี รูปท่ีนำมาลงน้ี แม่ยุ้ยพยายาม 

แม่ยุ้ยชวนเที่ยว


