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	 “รชัสมยั”	เป็นขนมธรรมเนยีมทีม่มีาแต่โบราณของพระราชวงศ์ญีปุ่น่	และอยูร่่วมกบัประวัตศิาสตร์เกอืบ	1,400	ปีของประเทศ
ญ่ีปุน่	เปรยีบเสมอืนดัง่พรอนัประเสรฐิน�ามาซึง่ความสงบร่มเยน็ของประเทศชาติและความสขุความเจรญิของประชาชน	ซึง่ยงัคงฝัง
รากลึกอยู่ในจิตใจของชาวญี่ปุ่น	อีกทั้งยังรวมจิตใจของประชาชนให้เป็นน�้าหนึ่งเดียวกัน	
	 ในโอกาสทีส่มเดจ็พระจกัรพรรดเิสรจ็ขึน้ครองราชย์	เมือ่วนัที	่1	เมษายนทีผ่่านมา	รฐับาลญีปุ่น่จึงมมีตผ่ิานการประชมุของคณะ
รัฐมนตรีประกาศปีรัชสมัย	“เรวะ”	ขึ้นเป็นรัชสมัยใหม่	และรัชสมัยดังกล่าว	ได้เริ่มใช้ในประเทศญี่ปุ่น	ตั้งแต่เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	
ที่ผ่านมา	เมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิเสร็จขึ้นครองราชย์
	 “เรวะ”	ประกอบไปด้วยตัวอักษรคันจิ	2	ตัวอักษร	ค�าว่า	“เร”	มีความหมายว่า	“สวยงาม”	ในขณะที่ค�าว่า	“วะ”	มีความหมาย
ว่า	“กลมเกลยีว”	นอกจากนี	้ค�าว่า	“เรวะ”	ยงัมคีวามหมายว่า	“วฒันธรรมจะก่อก�าเนิดและเจริญงอกงามเมือ่ผู้คนต่างสามัคคีรวม
จิตใจที่งดงาม”อีกด้วย	
	 ชื่อรัชสมัยใหม่ของประเทศญี่ปุ่น	ถูกยกมาจากบทประพันธ์กลอนในหนังสือรวมบทกลอนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น	“มัง
โยชู”	 ซึ่งถูกรวบรวมขึ้นเมื่อประมาณ	1,200	ปีก่อน	 อันมีเนื้อความว่า	 “ในเดือนมงคลของช่วงต้นวสันตฤดูอากาศรื่นรมย์แจ่มใส	
สายลมอ่อนๆพัดโชยดอกบ๊วยสีขาวผลิบานราวกับผงแป้ง		ที่ร่วงอยู่หน้ากระจก		เหล่าดอกกล้วยไม้ต่างส่งกลิ่นหอมอบอวลดังเช่น
กลิน่จากถงุเครือ่งหอม”อกีทัง้ยงัถอืเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ของประเทศญีปุ่่นทีช่ือ่ของรชัสมยัอ้างองิจากบทกลอนในหนงัสอื
วรรณกรรมของชาติ
	 ประเทศญี่ปุ่นมีประวัติศาสตร์ที่เป็นนิรันดร	มีวัฒนธรรมที่เจริญงอกงาม	อีกทั้งมีความงดงามทางธรรมชาติทั้งสี่ฤดูกาล	รัฐบาล
ญี่ปุ่นได้ก�าหนดชื่อรัชสมัย	“เรวะ”	ให้เป็นดังเช่น		การผลิบานอย่างสง่าผ่าเผย		ของดอกบ๊วย	สัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิที่เบ่งบาน
หลังจากความหนาวเหน็บในฤดูหนาว	 	ประชาชนชาวญี่ปุ่นทุกผู้ทุกคนจะสามารถเจริญเติบโตและผลิบานอย่างสง่าผ่าเผยไปด้วย
กันพร้อมกับความหวังในวันพรุ่งนี้	 	 ในช่วงวันเวลาแห่งสันติสุข	 ชาวญี่ปุ่นจะสามารถชื่นชมยินดีกับวัฒนธรรมที่เจริญงอกงามและ
ความงดงามของธรรมชาติด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความซาบซึ้ง	 	ชาวญี่ปุ่นจะร่วมกันสร้างสรรค์ยุคสมัยใหม่	 	ซึ่งเปี่ยมไปด้วย
ความหวังให้เป็นไปดั่งเช่นชื่อของรัชสมัยใหม่

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศรัชสมัยใหม่
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	 เมื่อวันที่	30	เมษายนที่ผ่านมา	โจโคเฮกะ	(พระบรมราชชนกในสมเด็จพระจักรพรรดิ)	ทรงสละ

ราชสมบัติ	และในวันที่	1	พฤษภาคม	สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น	พระองค์ใหม่ได้เสด็จขึ้นครอง

ราชย์	รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศชื่อรัชสมัย	“เรวะ”	เป็นรัชสมัยใหม่	และเริ่มใช้รัชสมัยเรวะ	หลังจากที่

สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นพระองค์ใหม่เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	ที่ผ่านมา	

	 ในช่วงเช้าของวันที	่1	พฤษภาคม	ได้มกีารจัดพระราชพธิทีีเ่กีย่วข้องกบัการขึน้ครองราชย์ของสมเด็จ

พระจักรพรรด	ิได้แก่	พระราชพิธี	“เคนจิ-โตะ-โชเค-โนะ-กิ”	(หรือพระราชพิธีสืบทอดตราประจ�าแผ่น

ดินและพระราชลญัจกร)	และพระราชพธิ	ี“โซะคุอิ-โกะ-โจ-เคน-โนะ-ก”ิ	(หรอืพระราชทานวโรกาสให้

เข้าเฝ้าฯครั้งแรกหลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์)	ในพระราชพิธี	“เคนจิ-โตะ-โชเค-โนะ-กิ”	สมเด็จพระ

จักรพรรดิทรงรบัเครือ่งราชกกธุภัณฑ์ศักด์ิสทิธิท์ีส่บืทอดมาแต่โบราณทัง้	3	ช้ินคือ	พระแสงดาบ,	พระ

สายสร้อยสังวาล	และพระฉาย	รวมถึงตราประจ�าแผ่นดินและพระราชลัญจกร

	 นอกจากนี้	 ในวันที่	 22	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2562	 จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 เพื่อประกาศการ

เสด็จขึน้ครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิอย่างเป็นทางการให้เป็นท่ีทราบโดยท่ัวกนัท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ

สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น
เสด็จขึ้นครองราชย์ 
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	 ในปัจจุบัน	 มีจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยือนประเทศญี่ปุ่น
เพิ่มมากขึ้น	 ในขณะเดียวกันจ�านวนชาวต่างชาติที่ใช้รถยนต์เช่าเมื่อ
เดินทางมาเยือนประเทศญ่ีปุ่นก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน	 ในปี	 พ.ศ.	 2557	
มีจ�านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเยือนประเทศญ่ีปุ่น	 ประมาณ	 13	
ล้านคน	และในปี	พ.ศ.	2561	จ�านวนดังกล่าวทะยานเพิ่มสูงขึ้นถึง	28	
ล้านคน	 ในขณะเดียวกันปริมาณการหมุนเวียนระหว่างจังหวัดของนัก
ท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยือนประเทศญี่ปุ่น	ในปี	พ.ศ.	2560	มีจ�านวนผู้
ใช้รถยนต์เช่าประมาณ	5.7	ล้าน	คน	สูงขึ้นจากจ�านวน	2.1	ล้านคนใน
ปี	 พ.ศ.	 2557	 ถึง	 3	 เท่าตัว	 (อ้างอิงจาก	 :	 “ข้อมูลการหมุนเวียนนัก
ท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยือนประเทศญ่ีปุ่น”	 การส�ารวจทางสถิติของ
กระทรวงที่ดิน	โครงสร้างพื้นฐาน	การคมนาคมและการท่องเที่ยวของ
ญี่ปุ่น)	
	 ในปี	พ.ศ.	2560	สัดส่วนการคมนาคมประเภทต่างๆที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาตใิช้ในขณะเยอืนประเทศญีปุ่น่	แบ่งเป็น	“รถไฟ”	มผีูใ้ช้มาก
ทีส่ดุ	43%	ล�าดบัถดัมา	“รถบสั”	36%	“รถยนต์เช่า”	6%	และ	“รถแท๊ก
ซีห่รอืรถยนต์รบัจ้าง”	5%	“เครือ่งบนิภายในประเทศ”	2%	นอกจากนี้	
จาก	“ผลส�ารวจสถานการณ์การใช้รถยนต์เช่าของนกัท่องเทีย่วต่างชาติ
เมื่อเยือนประเทศญี่ปุ่น”	พบว่า	เหตุผลส่วนใหญ่ของการใช้รถยนต์เช่า	
คอื	“สามารถเดนิทางได้โดยไม่ต้องค�านงึถงึเวลา”	60.4%	เหตผุลต่อมา
คือ	“มีสัมภาระมาก”	40.3%	และ	สามารถเดินทางไปได้หลายสถาน
ที่”	31.7%	อีกทั้ง	“มีเด็กเล็กร่วมเดินทางมาด้วย”	24.5%	

	 เมือ่เกิดอบุตัเิหตขุึน้อย่างไม่คาดคดิ	ผูป้ระสบเหตคุงจะอยูใ่นสภาวะ
ที่ตื่นตระหนก	 ดังนั้นก่อนอื่นสิ่งที่จ�าเป็นที่สุดคือตั้งสติกับเหตุการณ์ที่
เกดิขึน้	ในกรณเีกดิอบุตัเิหตทุางร่างกาย	การให้ความช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รบั
บาดเจ็บเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดล�าดับแรก	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
กบับคุคลอ่ืน	ให้เคลือ่นย้ายรถยนต์และผูไ้ด้รบับาดเจบ็ไปยังทีป่ลอดภยั
โดยโทรศัพท์ติดต่อหมายเลข	119	ทันทีเพื่อเรียกรถฉุกเฉิน
	 ตามข้อก�าหนดในกฎหมายการจราจราของประเทศญี่ปุ่น	 เมื่อเกิด
อุบัติเหตุทางการจราจรข้ึน	 ผู้ขับขี่รถยนต์มีหน้าท่ีต้องติดต่อเจ้าหน้าที่
ต�ารวจ	ดงันัน้	กรณุาตดิต่อหมายเลขโทรศพัท์	110	เมือ่เจ้าหน้าทีต่�ารวจ
มาถึงที่เกิดเหตุต้องรายงานรายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น	

สถานการณ์การเช่ารถยนต์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เมื่อเยือนประเทศญี่ปุ่น 

สัดส่วนการคมนาคมโดยจ�าแนกตามประเภท
ที่นักท่องเที่ยวใช้ พ.ศ. 2560

เหตุผผลในการใช้รถยนต์เช่า

รถไฟ (43%)

สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องค�านึงถึงเวลา 
มีสัมภาระมาก 

สามารถเดินทางไปได้หลายสถานที่ 
มีเด็กเล็กร่วมเดินทางมาด้วย

สามารถเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางที่รถไฟหรือรถบัสผ่านได้ 
เพลิดเพลินไปกับการขับรถ 

มีผู้สูงอายุร่วมเดินทางมาด้วย
รถไฟและรถบัสเข้าใจยาก 

ราคาถูก
อื่นๆ

รถบัส (36%)
รถแท๊กซีห่รือรถยนต์รับจ้าง (5%)

รถยนต์เช่า (6%)

อื ่นๆ (2%)
ไม่ชัดเจน (4%)

รถยนต์นั ่งประเภทอื ่นๆ (2%) 
เครื ่องบินภายในประเทศ (2%) 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรขึ้น

การขับรถในญี่ปุ่น
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1.	 เมือ่จะเช่ารถยนต์	ล�าดบัแรกต้องลงทะเบยีนผ่านระบบอนิเตอร์เนท็
หรือช่องทางของร้าน	 เพื่อเลือกเช่ารถยนต์ให้ตรงตามวัน	 เวลา	สถาน
ที่	 และการใช้ประโยชน์ท่ีต้องการ	 จากน้ัน	 เลือกประเภทรถยนต์และ
บริการเสริมตามที่ต้องการ	 จริงๆแล้ว	 เราสามารถติดต่อเพื่อขอเช่า
รถยนต์ได้จากร้านที่ให้บริการในวันเดียวกันนั้นได้	แต่ทว่า	ในบางกรณี
อาจจะไม่มีรถยนต์ประเภทหรือรุ่นที่ต้องการเช่า	ดังนั้น	แนะน�าว่าควร
จะติดต่อเพื่อจองรถยนต์ที่ต้องการจะเช่าไว้ก่อนวันที่จะใช้	สองถึงสาม
วันจนถึงหนึ่งอาทิตย์ล่วงหน้า	
2.	 ในวนัทีจ่ะใช้รถ	เม่ือเดนิทางไปทีร้่านอย่าลมืทีจ่ะพกใบอนญุาตขบัขี่
สากล	หนังสือเดินทาง	บัตรเครดิตหรือเงินสดไปด้วย	
3.	 ตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือสัญญาเช่า	 นอกจากนั้น	 ตรวจ
สอบรอยขีดข่วนหรือรอยบุบยุบบนตัวถังรถยนต์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้
บริการของร้าน	
4.	 เมือ่จะคนืรถทีเ่ช่า	เจ้าหน้าทีข่องร้านจะตรวจสอบรอยขีดข่วนหรอื
รอยบุบยุบบนตัวถังรถยนต์	นอกจากนี้	กรุณาเติมน�้ามันจากปั๊มน�้ามัน
ให้เต็มถัง	 เนื่องจากหากไม่เติมน�้ามันให้เต็มถัง	 เมื่อคืนรถยนต์	 ร้านที่
ให้บริการเช่าจะคิด
ค่าน�้ามันที่ใช้ไป	 ใน
กรณนีีก้ารเตมิน�า้มนั
จากปั ๊มน�้ามันจะมี
ราคาถูกกว่า	

ผู้ขับขีต่้องมีอายุ 18 ปีขึน้ไป	:		ผู้ขับขี่ที่
ต้องการจะเช่ารถยนต์ทีป่ระเทศญ่ีปุ่น	จ�าเป็นต้องมอีาย	ุ
18	 ปีขึ้นไป	 ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น	 ผู้มีอาย	ุ
18	ปีขึ้นไปจึงจะสามารถขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์โดย
ทั่วไปได้	
ใบอนุญาตขับขีส่ากล	:	ต้องติดต่อกรมขนส่ง
ทางบกของประเทศไทยเพื่อขอให้ออกใบอนุญาตขับขี่
สากล	ก่อนเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นหนังสือเดินทาง

วิธีการเช่ารถยนต์

เงือ่นไขส�าคัญในการขับรถทีป่ระเทศญีปุ่่น

	 ในเมืองใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่น	 เช่น	 โตเกียว	หรือ	 โอซาก้า	 การเดินทางด้วยรถไฟเป็นวิธีการที่สะดวกสบายที่สุด	

แต่ในท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันคนไทยนิยมเดินทางไปเยือนมากขึ้น	เช่น	ฮอกไกโด	นางาโนะ	กิฟุ	ทาคะยามะ	

โอกินาวา	 น้ันยังมีเส้นทางรถไฟภายในท้องถ่ินไม่มากนักดังน้ันอาจจะไม่มีเส้นทางรถไฟผ่านไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

ต้องการจะเดินทางไป	แต่ทว่า	ถ้าหากใช้รถยนต์เช่าจะสามารถเดินทางไปยังสถานที่ที่ต้องการไปโดยไม่ต้องค�านึงถึง

เรื่องของเวลา	 นอกจากนี้	 หากมีสัมภาระในการเดินทางหรือมีเด็กเล็กเดินทางร่วมมาด้วย	 การใช้รถยนต์เช่าก็น่าจะ

อ�านวยความสะดวกได้ดีกว่า	

	 ในครั้งนี้วารสารจากญี่ปุ่นจะขอน�าเสนอวิธีการเช่ารถยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น	

วิธีการเช่ารถยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น 
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	 ในปัจจุบัน	 จ�านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาเยือนประเทศญ่ีปุ่นมีปริมาณการเช่ารถยนต์มาใช้มากข้ึน	

ขณะเดียวกัน	 ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาน้ีจ�านวนอุบัติเหตุท่ีท�าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากรถยนต์เช่า	

มีจ�านวนราว	 6,000	 ครั้งในแต่ละปี	 ทว่าอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจากคนขับรถชาวต่างชาติกลับมีจ�านวนเพิ่มขึ้น	 ในปี	 พ.ศ.	

2559	มีอุบัติเหตุเกิดจากชาวต่างชาติจ�านวน	81	ครั้ง	ซึ่งเพิ่มขึ้น	3	เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับปี	พ.ศ.	2554	ที่มีจ�านวน	

25	ครั้ง	สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดจากคนขับรถชาวต่างชาติ	เช่น	ไม่คุ้นเคยกับสภาพการจราจรของญี่ปุ่นหรือขับรถ

ด้วยความเร็ว	เป็นต้น	

	 ในคร้ังน้ีวารสารจากญ่ีปุ่น	 จะขอแนะน�ามารยาทและกฎจราจรข้ันพื้นฐานการขับรถและด�าเนินกิจกรรมต่างๆด้วย

ความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุการจราจรในระหว่างที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น	

กฎจราจรของประเทศญี่ปุ่น

	 การขับรถในประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเดียวกับประเทศไทย	คือ	ขับรถทางซ้ายของถนน	ส่วนคนเดินเท้าชิดทางขวา	รถยนต์มีที่นั่งคนขับรถ
และพวงมาลัยอยู่ด้านขวามือ	โดยปกติ	ต้องขับรถอย่างระมัดระวังและให้ทางกับคนเดินเท้าก่อน	เมื่ออยู่ที่สี่แยกและต้องการจะเลี้ยวขวา	ต้อง
ระมดัระวงัคนข้ามทางม้าลายทางขวามือ	และรถในเลนตรงกันข้ามท่ีจะเลีย้วซ้าย	เมือ่ต้องการจะเลีย้วซ้ายให้ระมดัระวงัคนเดนิข้ามทางม้าลาย	
รถจักรยาน	เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ	ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับเงินตามกฎหมาย

	 อัตราความเร็วตามที่กฎหมายในประเทศญี่ปุ่นก�าหนด	ส�าหรับรถยนต์ขับบนถนนทั่วไป	ความเร็วไม่เกิน	60	กม.ต่อชั่วโมง	ในกรณีรถยนต์สี่
ล้อขับบนทางด่วน	(ยกเว้นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือรถพ่วง)	ความเร็วไม่เกิน	100	กม.ต่อชั่วโมง	นอกจากนี้	ยังมีป้ายจราจรที่จ�ากัดความเร็ว	ให้
ขับรถยนต์ตามความเร็วไม่เกินที่ป้ายก�าหนดอย่าง	เคร่งครัด	ในกรณีที่ไม่มีป้ายจราจรจ�ากัดความเร็ว	ให้ยึดถืออัตราความเร็วสูงสุดไม่เกินอัตรา
ตามที่กฎหมายก�าหนด

ขับรถชิดทางซ้าย

การจ�ากัดความเร็ว

จ�านวนอุบัติเหตุจากรถยนต์เช่าและจ�านวนอุบัติเหตุจากชาวต่างชาติ

(อ้างอิงข้อมูลจาก : ALL JAPAN RENT A CAR ASSOCIASTION)
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เครื่องหมายจราจรของประเทศญี่ปุ่น

	 ตามท่ีระบุไว้ในกฎหมายจราจรของประเทศญีปุ่น่ผูโ้ดยสารรถยนต์มหีน้าทีต้่องคาดเขม็ขดันริภยั	ไม่เพยีง
เฉพาะที่นั่งด้านหน้าเท่านั้น	ผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังก็มีหน้าที่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยเช่นเดียวกัน	เข็มขัด
นิรภัยเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยปกป้องผู้โดยสารให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน	 ดังน้ันกรุณาตรวจสอบว่า
สมาชิกที่โดยสารบนรถยนต์ทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของท่านและคนรอบข้าง	
	 นอกจากนี้	 เบาะที่นั่งส�าหรับเด็กยังเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยป้องกันการบาดเจ็บของเด็กจากอุบัติเหตุ	 และมี
ข้อก�าหนดให้ผู้ขับรถต้องใช้เบาะที่นั่งส�าหรับเด็กเมื่อมีผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุยังไม่ถึง	6	ปี	

	 กฎหมายการจราจรของประเทศญี่ปุ่นห้ามไม่ให้ขับขี่รถยนต์ในขณะมึนเมา	 รวมไปถึงห้ามไม่ให้จัดหา
รถยนต์ให้ผู้มึนเมาจากการดื่มสุราขับขี่	 ห้ามไม่ให้จัดหาหรือเสนอเครื่องดื่มสุราและของมึนเมาแก่ผู้ขับขี่
รถยนต์	รวมถึงห้ามไม่ให้โดยสารรถยนต์ร่วมกับผู้ขับขี่รถยนต์ที่อยู่ในอาการมึนเมา	
	 กฎหมายการจราจรของประเทศญ่ีปุน่มบีทลงโทษทีร่นุแรงต่อผู้กระท�าผดิ	“ขบัรถในขณะมนึเมา”	คือ	อยู่
ในสภาพมนึเมาจากสรุา	หรอืมอีาการมนึเมาจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	จนอยูใ่นสภาพทีไ่ม่สามารถขับรถได้
อย่างปกติ	ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	หรือปรับเงินไม่เกิน	1	ล้านเยน	(ประมาณ	3	แสนบาท)	นอกจากนี้
ควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับขี่รถยนต์

ปิดการจราจร ขับช้าๆ หยุดรถ ช่องทางเฉพาะส�าหรับ
รถที่ระบุบนป้าย

ห้ามรถที่บรรทุก
วัตถุอันตรายผ่าน	

อนุญาตให้รถยนต์ที่มีตรา
ซึ่งขับขี่โดยผู้สูงอายุจอดได้

ขับรถความเร็วไม่เกิน
50	กม./ชั่วโมง

ระวังจุดตัดระหว่าง
ทางรถไฟกับถนน

ถนนอยู่ใน
เขตโรงเรียน

ช่องทางที่ต้องให้ทาง
กับรถบัสก่อน	

เข็มขัดนิรภัยและเบาะที่นั่งส�าหรับเด็ก 

ห้ามดื่มสุราและของมึนเมา

เคร่ืองหมายจราจรเป็นส่ิงส�าคัญท่ีจะขาดเสียไม่ได้เพื่อรักษาความปลอดภัยและความราบร่ืนของการคมนาคม

ทางถนน	ในประเทศญ่ีปุ่นมีเคร่ืองหมายจราจรบางชนิดท่ีระบุด้วยภาษาญ่ีปุ่น	ในคร้ังน้ีจึงขอแนะน�าเคร่ืองหมาย

จราจรบางส่วนเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจ	
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	 ประเทศญ่ีปุ่นมีจุดชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามอยู่มากมาย	 ในการเดินทางด้วยรถยนต	์ นอกจากจะสามารถสนุกสนาน

กับการเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆแล้ว	 ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ตลอดเส้นทางระหว่างการ

เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอีกด้วย

จุดขับรถชมวิวของประเทศญี่ปุ่น

ถนนสายโรแมนติกของญี่ปุ่น 
(Japan Romantic Road) 

ถนนสาย Hakusan Shirakawa-go 
White Road

(จังหวัดนางาโนะ จังหวัดกุนมะ 
จังหวัดโทชิงิ) 

(จังหวัดอิชิกาวะ และจังหวัดกิฟุ)

	 ถนนสายโรแมนติกของญี่ปุ่นครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่
เมืองอุเอะดะ	 ผ่านเมืองคะรุอิซะวะในจังหวัดนางาโนะ	
เมืองคุซัทซึ	 เมืองนุมะตะ	 ในจังหวัดกุนมะ	 จนถึงเมือง
นิกโก	 ในจังหวัดโทชิงิ	 รวมระยะทางประมาณ	 320	
กิโลเมตร	 ถนนสายนี้เชื่อมผ่าน	 อุทยานแห่งชาติโจชิน
เอทซโึคเกน็	อทุยานแห่งชาตโิอะเซะ	และอทุยานแห่งชาติ	
นิกโก	 นอกจากนี้ตลอดเส้นทางยังผ่านที่ราบสูง	 น�้าตก	
ทะเลสาบ	พื้นท่ีชุ่มน�า้	 ความงดงามทางธรรมชาติซึ่งถูก
รังสรรค์จากภูเขาไฟต่างๆ	เช่น	ภูเขาไฟอะซะมะ	ภูเขาไฟ
ชิระเนะ	 และภูเขาไฟนิกโกชิระเนะ	 เป็นต้น	 อีกทั้ง	 ยังมี
เมืองรอบปราสาทในยุคโบราณ	 เมืองบ่อน�้าพุร้อน	 เมือง
โบราณ	เมืองรอบวัดและศาลเจ้า	อีกด้วย

	 ถนนสาย	Hakusan	Shirakawa-go	White	Road	(เสียค่าใช้จ่ายในการ
ใช้เส้นทาง)	 เส้นทางภายในอุทยานแห่งชาติฮะคุซังซึ่งมีระยะทางกว่า	 33.3	
กโิลเมตร	เชือ่มโยงจดุท่องเทีย่วต่างๆ	เช่น	“เมอืงเก่าคะนะซะวะ”	“ภเูขาฮะค”ุ	
และ	“หมูบ้่านน�า้พรุ้อนคะกะ”	(จงัหวดัอชิกิาวะ)	กบั	“หมูบ้่านชริะคะวะ”	และ	
“ฮิดะทะคะยะมะ”	(จังหวัดกิฟุ)	ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
	 เน่ืองจากมีความงดงามของววิทวิทศัน์จงึได้รบัความนิยมอย่างมากในฐานะ
เส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว	ถนนสายนี้เปิดให้ใช้ระหว่างช่วงต้นเดือนมิถุนายน
จนถึงพฤศจิกายน	หรืออาจมีการปิดเส้นทางขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ	ในฤดู
ใบไม้ผลิ	สามารถชมสีสันของดอกไม้พืชพันธุ์ที่ก�าลังเบ่งบานตัดกับสีขาวของ
หิมะที่หลงเหลืออยู่บนฉากหลังซึ่งเป็นภูเขาฮะคุ	 ในฤดูร้อน	 สามารถเดินป่า
พร้อมสัมผัสอากาศร้อน	 และฤดูใบไม้ร่วง	 สามารถชมทะเลหมอกที่ปกคลุม
หมูบ้่านชริะคะวะกบัใบไม้เปลีย่นส	ีอกีทัง้สามารถสมัผสับรรยากาศของป่าต้น
บชี	นอกจากนี	้การชม	“หมูบ้่านชริะคะวะ”ได้อย่างสดุลูกหลููกตาจากจดุชมววิ
ยงัถอืเป็นอกีมนตร์เสน่ห์ของถนนสาย	Hakusan	Shirakawa-go	White	Road
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ถนนสาย Osado Skyline

สถานีพักรถยนต์ (มิจิโนะเอะกิ)

ถนนสาย Boso Flower Line
(ดอกไม้โบโซ) 

(จังหวัดนีงาตะ)

(จังหวัดชิบะ)

	 เพลิดเพลินไปการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้ง	 4	 โดยผ่านมุมมอง
ตลอดเส้นทางกว่า	 30	 กิโลเมตรของถนนสาย	Osado	 Skyline	 ได้
ตลอดทั้งปี	 สามารถมองเห็น”อ่าวมะโนะ”	 “ทุ่งราบคุนินะกะ”	 และ	
“เทือกเขาโคะซะโดะ	 จากพื้นที่ราบซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยหญ้าสีเขียว
ขจีและที่ราบสูงไปได้อย่างสุดสุดลูกหูลูกตา	จนรู้สึกเหมือนได้มองเห็น
ภาพเกาะซะโดะทั่วทั้งเกาะ	
	 สัมผัสอากาศอันสดชื่นของธรรมชาติเน่ืองจากยังมีป่าบริสุทธ์ิหลง
เหลอือยู	่โดยเฉพาะอย่างยิง่ในฤดูทีใ่บไม้เปลีย่นส	ีสสีนัต่างๆของต้นไม้
นานาพันธุ์น้ันมีความงดงามเกินกว่าจะบรรยาย	 นอกจากนี้หากขึ้น
ไปบนประภาคารซึ่งมีความสูงประมาณ	 800	 เมตร	 จะสามารถมอง
เห็นทั้งอ่าวมะโนะและอ่าวเรียวสึได้โดยรอบ	 ในตอนกลางคืนสามารถ
เพลิดเพลินกับบรรยากาศยามค�่าคืนของเมืองซะโดะและดวงดาวบน
ท้องฟ้า

	 ในปัจจุบัน	 มีเครือข่ายของสถานีพักรถยนต์ทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นรวม	
1,154	 สถานี	 “มิจิโนะเอะกิ”	 หรือ	 สถานีพักรถยนต์	 ช่วยอ�านวยความ
สะดวกในเรื่องสภาพแวดล้อมการจราจร	 เพื่อการใช้รถใช้ถนนได้อย่าง
ปลอดภัยและสะดวกสบาย	 อีกทั้งยังสร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่ท้องถิ่น	
ภายใต้แนวความคิด	 “สถานที่ซ่ึงสร้างชีวิตชีวาและความเป็นเอกลักษณ์
ให้กับท้องถิ่น”
	 นอกจากนี้	 “มิจิโนะเอะกิ”	 ยัง
มีระบบการให้บริการ	 3	 ประการ	
อันประกอบไปด้วย	 “บริการจุดพัก
ผ่อน”	 เช่น	 สถานที่จอดรถยนต์ฟรี
ตลอด	24	ชั่วโมง	หรือ	สุขา	เป็นต้น	
“บริการด้านข้อมูล”	 เช่น	 บริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง	สถานที่ท่องเที่ยว	หรือ	สถานพยาบาลในกรณีเร่ง
ด่วน	เป็นต้น	“ให้ความร่วมมอืกบัท้องถิน่”	คือ	การแลกเปล่ียนวฒันธรรม
กับท้องถิ่นโดยหน่วยงานส่งเสริมท้องถิ่น	เช่น	เป็นสถานที่ให้ความรู้ด้าน
วัฒนธรรม	สถานที่สันทนาการด้านการท่องเที่ยว	เป็นต้น
	 แต่ละสถานียังแสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น	 และสร้างความ
เพลิดเพลินให้กับผู้ใช้บริการ	 เช่น	 จัดงานรูปแบบต่างๆหรือการให้ข้อมูล
ด้านวัฒนธรรม	เป็นต้น	

	 ถนนสาย	“Boso	Flower	Line”	ถนนเลียบ
ชายฝั่งจากเมืองทะเทะยะมะไปจนถึงเมืองมินามิ
โบโซ	รวมระยะทางประมาณ	46	กิโลเมตร	ตลอด
ระยะทางต้ังแต่	 “อิโตะ”	 ไปจนถึง	 “ไอฮะมะ”	
ประมาณ	 6	 กิโลเมตรถนนจะถูกแต่งแต้มไป
ด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ที่ผลิบานตามฤดูกาล	 เช่น	
ดอกคาโนร่าและดอกเดซี่จะผลิบานตั้งแต่เดือน
มกราคมจนถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิ	 ดอกดาวเรืองแมร่ี
โกลด์จะผลิบานในช่วงฤดูร้อน	เป็นต้น	ในปี	พ.ศ.	
2529	 ถนนสายนี้ได้รับการรับรองให้เป็น	 หนึ่ง
ใน	 “ถนน	 100	 สายที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น”	 บริเวณ
รอบๆเส้นทางสายดอกไม้	มีจุดท่องเที่ยวมากมาย
ตลอดทาง	เช่น	ประภาคารซุโนะซะกิ	Tateyama	
Family	Park	สนามกอล์ฟ	เขตสงวนพันธุ์นกป่า
ทะเทะยะมะ	ศาลเจ้าอะวะ	เป็นต้น	ในวันที่อากาศ
สดใสจะสามารถเพลิดเพลินไปกับการชมวิวใน
ระหว่างขับรถ	 เช่น	ภูเขาไฟฟูจิและเกาะต่างๆใน
หมู่เกาะอิซุ	เกาะอิซุโอจิมะ	เป็นต้น



ศิลปะบนฝาท่อระบายน�้า
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	 ประเทศญี่ปุ ่นมีศิลปะท่ีสวยงามและมีเสน ่ห ์ที่ เป ็น
เอกลักษณ์	 แม้กระท่ังท่อระบายน�้าท่ีอยู ่บนถนน	 เราก็ยัง
สามารถมองเห็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญ่ีปุ่นได	้
ท่อระบายน�า้	คอื	ช่องทีถู่กเจาะส�าหรบัระบายน�า้ทิง้	หรือช่องท่ี
เชือ่มต่อสายไฟฟ้าหรือสายโทรศพัท์ทีต่ดิตัง้อยูใ่ต้ดนิกบับนดนิ	
เป็นช่องทางทีท่�าให้มนษุย์สามารถเดนิทางขึน้ลงระหว่างบนดิน
กับชั้นใต้ดินได้	 เพ่ือตรวจสอบสภาพ	 ซ่อมแซม	 และท�าความ
สะอาดอุปกรณ์ที่อยู่ใต้ดิน	
	 แต่ละท้องถิ่นของประเทศญ่ีปุ่นมีการออกแบบลวดลาย
บนฝาท่อระบายน�้าเป็นภาพของขึ้นชื่อของท้องถิ่น	เช่น	สถาน
ที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง	หรือลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของท้อง
ถิ่นนั้น	 ทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นมีฝาท่อระบายน�้าลวดลายต่างๆ	
ประมาณ	 1	 หมื่นแบบ	 ในปัจจุบันมีจ�านวนนักท่องเท่ียวชาว
ต่างชาติเดินทางเพื่อท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น	ฝา
ท่อระบายน�า้ซึง่มลีวดลายสวยงามได้สร้างความสนใจเป็นอย่าง
มากให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 ไม่เพียงเฉพาะชาวญี่ปุ่น

เท่านั้น	แต่ชาวต่างชาติที่ชื่นชอบลวดลายบนฝาท่อของญี่ปุ่นก็
มจี�านวนมากข้ึนด้วยเช่นเดยีวกนั	เมือ่มโีอกาสได้ไปท่องเทีย่วใน
สถานที่ต่างๆ	 แน่นอนว่าจะต้องถ่ายภาพกับสถานที่ท่องเท่ียว
หรืออาหารประจ�าถิ่นไว้เป็นที่ระลึก	แต่นอกเหนือจากนั้นแล้ว	
นักท่องเท่ียวยังนิยมถ่ายภาพลวดลายบนฝาท่อระบายน�้าเพื่อ
เป็นที่ระลึกอีกด้วย	
	 ในปัจจุบัน	 ได้มีการตีพิมพ์	 “การ์ดภาพฝาท่อระบายน�้า”	
เพื่อไม่ว่าใครก็สามารถเพลิดเพลินไปกับฝาท่อระบายน�้าที่
สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นได้	 บนการ์ดจะ
ระบุภาพลวดลายและข้อมูลต่างๆของฝาท่อ	 เช่น	 สถานท่ีตั้ง
ของฝาท่อระบายน�า้นัน้	เป็นต้น	นอกจากนี	้ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2554	
เป็นต้นมา	 ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการจัด	 “Manhole	 Summit”	
ขึ้นในทุกๆปี	 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับฝาท่อระบายน�้าโดยเฉพาะ	
ภายในงาน	 “Manhole	 Summit”	 สามารถพูดคุยกับเหล่า
ผู้คนที่หลงใหลและชื่นชอบฝาท่อระบายน�้าของญี่ปุ่น	 และยัง
มีการทัศนศึกษาอุปกรณ์ภายในท่อระบายน�้าอีกด้วย



ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น 
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	 ใช้ทักทายในช่วงเช้า	 คือ
หลงัพระอาทติย์ขึน้จนถงึก่อน	
11โมงเช้า
	 ค�าว่า	“โกะซะอิมะสุ”	ใน
ที่นี้เป็นค�าสุภาพ	ถ้าใช้กับคน
ที่สนิทกันจะพูด	“โอะฮะโย”	
เฉยๆก็ได้

	 ใช้ทักทายตอนเย็น
และช่วงกลางคืน	 คือ
ตัง้แต่	6	โมงเยน็เป็นต้น
ไป

	 หรือใช้เพื่อบอกลา
กันตอนกลางคืน
	 ถ้าใช้กับคนที่สนิท
กันสามารถพูด	 “โอะ
ยะสุมิ”	เฉยๆก็ได้

	 ใช้ทักทายในช่วงกลางวัน
และช่วงบ่าย	คือช่วง	11	โมง
เช้า	ถึง	5	โมงเย็น

	 อยากเรียนภาษาญี่ปุ่น	แต่ไม่มีเวลา	จะเริ่มจ�าตั้งแต่ตัวอักษร

ก็ล�าบาก	จึงอยากเริ่มเรียนจากค�าง่ายๆก่อน

	 จากญี่ปุ่นขอตอบรับความต้องการดังกล่าวของท่านผู้อ่าน	โดยเปิดคอลัมน์สอนภาษาญี่ปุ่นในฉบับนี้	และใน

โอกาสที่เป็นฉบับบแรกของคอลัมน์ ใหม่นี้	 จึงจะขอเริ่มจากแนะน�า	 “ค�าทักทาย”	 ในภาษาญี่ปุ่นก่อน	 เป็นอันดับ

แรก

	 เม่ือพูดถึงค�าทักทายในภาษาไทยทุกคนก็มักจะนึกถึงค�าว่า	 “สวัสดี”	 แต่ในภาษาญ่ีปุ่นน้ันจะมีค�าทักทายอยู่

หลายค�า	โดยแบ่งใช้ตามช่วงเวลาของวัน	เรามาดูกันดีกว่าว่ามีค�าว่าอะไรกันบ้าง

สวัสดีตอนเช้า	(อรุณสวัสดิ์)

สวัสดีตอนเย็น	(สายัณห์สวัสดิ์) ค�าทักทายก่อนนอน	(ราตรีสวัสดิ์)	

สวัสดีตอนกลางวัน	/	สวัสดีตอนบ่าย	(ทิวาสวัสดิ์)

โอะฮะโย โกะซะอิมะสุ

คมบังวะ โอะยะสุมิ นะซะอิ

ค�าทักทาย เป็นค�าส�าคัญที่จะขาดไปเสียมิได้ในชีวิตประจ�าวันของเรา
ฉะนั้นเมื่อทุกท่านได้เรียนค�าเหล่านี้แล้ว

ก็พูดได้ว่าท่านได้ก้าวเข้าสู่ขั้นแรกของการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว
แล้วพบกันใหม่ ในฉบับหน้าครับ

คนนิชิวะ
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ข่าวสารเกี่ยวกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของชาว
ญี่ปุ่น	 เรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
แฟชัน่	วฒันธรรมป๊อป	อกีทัง้	อาหารและการท่อง
เที่ยวที่ก�าลังเป็นที่นิยมและทันสมัยอยู่ในขณะนี้	

ประมวลรายชื่อเว็บไซต์ที่แนะน�าข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประโยชน์

ข่าวสารเกี่ยวกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของชาว
ญี่ปุ่น	 เรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
แฟชัน่	วฒันธรรมป๊อป	อกีทัง้	อาหารและการท่อง
เที่ยวที่ก�าลังเป็นที่นิยมและทันสมัยอยู่ในขณะนี้	

วารสารบนเว็บไซต์ที่แนะน�าความทันสมัยและ
ประเพณีโบราณของญ่ีปุ่นให้กับผู้คนท่ัวทุกมุม
โลก	 นอกจากนี้ยังสามารถอ่านฉบับย้อนหลังได้
จากส่วนนี้เช่นเดียวกัน	

ในส่วน	 Kids	 Web	 Japan	 น�าเสนอข้อมูลที่
สนกุสนานช่วยให้เดก็ๆได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัประเทศ
ญี่ปุ่น	ข้อมูลในส่วนนี้ถูกน�าไปใช้อย่างกว้างขวาง
ในห้องเรยีนของโรงเรยีนระดบัประถมศึกษา	และ
มัธยมศึกษาตอนต้นจากทั่วทุกมุมโลก	

ประมวลข้อมลูความรูใ้นเบือ้งต้นของแต่ละหัวข้อ	
เช่น	 โครงสร้างการปกครอง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	
วัฒนธรรม	และกีฬา

Kids Web Japan

Japan Fact Sheet 

Trends in Japan 

Japan Link 

Japan Video 
Topics 

Niponica
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	 ในระหว่างวันที่	 1	 -	 3	 พฤษภาคม	 ที่ผ่านมา	 มีการลงนามถวาย
พระพรในโอกาสสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นขึ้นครองราชย์	ณ	สถาน
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย	
	 ในโอกาสนี	้ฯพณฯ	พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรัฐมนตรไีทย	ได้
เดนิทางมายงัสถานเอกอคัรราชทูตญีปุ่น่เพือ่ลงนามถวายพระพร	นอกจาก
นี้	 ยังมีบุคคลส�าคัญจากทางรัฐบาลไทยหลายท่าน	 เช่น	 คณะรัฐมนตร	ี

	 เมือ่วนัที	่30	พฤษภาคม	ทีผ่่านมา	นายชโิร	ซะโดะชมิะ	เอกอคัรราชทตู
ญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองบุคคลส�าคัญ
จากทางรัฐบาลและแวดวงธุรกิจไทย	 ตัวแทนองค์กรด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยและญีปุ่่น	ทตูานทุตูของประเทศต่างๆผูป้ฏบิติัหน้าที่
ในประเทศไทย	 เนื่องในโอกาสสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นขึ้นครอง
ราชย์	ณ	ท�าเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น	
	 งานดังกล่าว	 เริ่มต้นด้วยการร่วมเคารพเพลงชาติของประเทศญี่ปุ่น	
ล�าดบัต่อมานายชิโร	ซะโดะชมิะ	เอกอคัรราชทตูญ่ีปุน่ประจ�าประเทศไทย	
กล่าวต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมงาน	 จากน้ันตัวแทนของแขกผู้ร่วมงานนาย
อาสา	สารสิน	นายกสมาคมไทย-ญี่ปุ่นกิตติมศักดิ์กล่าว	และน�าดื่มอ�านวย
พรเพือ่เปิดงานเลีย้งรบัรอง	แขกผูม้เีกยีรตทิีเ่ข้าร่วมงานในวนันัน้ต่างได้ลิม้
รสอาหารญี่ปุ่น	พร้อมทั้งชมการจัดแสดงดอกไม้อิเคะบะนะ	การสาธิตพิธี
ชงชา	และการบรรเลงดนตรร่ีวมกนัระหว่าง	“โกะโตะ”	เครือ่งดนตรญีีปุ่น่	
และ	“ขลุ่ย”	เครื่องดนตรีไทย	บรรยากาศตลอดทั้งงานอุดมไปด้วยความ
ชืน่ชมยนิดเีพือ่ร่วมเฉลมิฉลองในโอกาสสมเดจ็พระจกัรพรรดิแห่งญีปุ่น่ขึน้
ครองราชย์

การลงนามถวายพระพรในโอกาสสมเดจ็พระจกัรพรรดแิหง่ญีปุ่น่ขึน้ครองราชย์

งานเล้ียงรับรองเพ่ือเฉลมิฉลองในโอกาสสมเดจ็พระจกัรพรรดแิหง่ญีปุ่น่ขึน้ครองราชย์

บุคคลส�าคัญจากแวดวงธุรกิจไทย	 ประชาชนชาวไทย	 คณะทูตานุทูต
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย	 และชาวญ่ีปุ่นที่พ�านักในประเทศไทย	
กว่า	 1,200	 คน	 เดินทางมาลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระ
จกัรพรรดแิละสมเดจ็พระจกัรพรรดนีิแห่งญีปุ่น่	ในโอกาสมหามงคลทีท่รง
ขึ้นครองราชย์



	 ในระหว่างวนัที	่9	–	12	เมษายน	ทีผ่่านมา	เรอืคุ้มกนั	JS	SUZUTSUKI	
ของกองก�าลงัป้องกนัตนเองทางทะเลญีปุ่น่	เทยีบท่า	ณ	ฐานทพัเรอืสตัหบี	
(จังหวัดชลบุรี)	 เพื่อท�าการฝึกซ้อมการเดินเรือทางทะเลของนักเรียนนาย
ร้อยท�าการญี่ปุ่น
	 ระหว่างที่เรือเทียบท่า	มีการแลกเปลี่ยนกระชับความสัมพันธ์และฝึก
ซ้อมร่วมกับกองทัพเรือไทย	 อีกทั้งมีการเปิดโอกาสให้ชาวญี่ปุ่นที่พ�านัก
อยู่ที่กรุงเทพฯได้ทัศนศึกษาภายในเรือพร้อมทั้งท�ากิจกรรมแลกเปลี่ยน	
นอกจากนี้	 ในช่วงค�่าของวันที่	 10	 เมษายน	มีการจัดงานเลี้ยงรับรับรอง
บนเรือล�าดังกล่าวร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย	

ร่วมฝึกซ้อมกับกองทัพเรือไทย	 ทัศนศึกษาภายในเรือ	 งานเลี้ยงรับรองบนเรือ	

เรอืคุม้กนั JS SUZUTSUKI ของกองก�าลงัปอ้งกนัตนเองทางทะเลญีปุ่น่เทยีบทา่ฐานทพัเรอืสัตหบี
งานเลี้ยงรับรองในวันนั้นมี	 พล.ร.อ.นพดล	 สุภากร	 ผู้บัญชาการกองเรือ
ยุทธการ	และเหล่าทหารจากกองทัพเรือไทย	ประมาณ	70	นาย	ทูตทหาร
ของประเทศต่างๆที่ประจ�าในประเทศไทย	 ชาวญี่ปุ่นจากสมาคมญี่ปุ่นใน
ศรีราชา	รวมประมาณ	100	คน	เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น	
นักเรียนนายร้อยท�าการญี่ปุ่นที่อยู่ระหว่างฝึกซ้อมและผู้บัญชาการระดับ
สูงของเรือประมาณ	 50	 นายเข้าร่วมงาน	 ภายในงานมีการแลกเปลี่ยน
กระชับความสัมพันธ์	 และได้มีโอกาสชิมอาหารญ่ีปุ่นที่ทางกองก�าลัง
ป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นจัดเตรียมไว้	

	 เมือ่ช่วงต้นเดอืนพฤษภาคม	ทีผ่่านมา	อาสาสมคัรผูช่้วยครสูอนภาษา
ญ่ีปุน่ในโครงการ	NIHONGO	Partners	รุน่ที	่7	ซึง่เป็นโครงการภายใต้การ
ด�าเนินงานของแจแปน	ฟาวน์เดชั่น	เดินทางถึงประเทศไทย
	 อาสาสมัครในโครงการ	 NIHONGO	 Partners	 จะช่วยการเรียนการ
สอนภาษาญี่ปุ่น	 หรือจัดกิจกรรมแนะน�าวัฒนธรรมญี่ปุ่น	 ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	 ซึ่งในขณะนี้ได้ด�าเนินโครงการใน
ประเทศต่างๆทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน	 โครงการน้ีได้รับความร่วมมือจาก
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย	และกระทรวงศึกษาธิการ
ไทย	
	 ในครัง้น้ี	อาสาสมคัรผูช่้วยครสูอนภาษาญีปุ่่นจ�านวน	85	คน	ได้เดนิมา
ปฏบิตังิานในประเทศไทย	ซึง่ถอืเป็นจ�านวนทีม่ากทีส่ดุตัง้แต่เริม่โครงการ
ในประเทศไทย	อาสาสมคัรมช่ีวงอายทุีแ่ตกต่างกนัไปตัง้แต่	20	ปี	ไปจนถงึ	
60	 ปี	 โดยมุ่งหวังว่าจะท�าหน้าที่เป็นดั่งสะพานเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	
	 ระยะเวลาของโครงการจะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์	 รวมระยะเวลา
ประมาณ	10	เดอืน	ในโอกาสนี	้เมือ่วนัศกุร์ที	่10	และ	ศกุร์ท่ี	17	พฤษภาคม	
ทีผ่่านมา	ได้มกีารจดังานเลีย้งรบัรอง	พร้อมทัง้เชญิแขกผูม้เีกยีรตอิกีหลาย
ท่าน	เช่น	นายชิเงกิ	โคบายาชิ	ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น	และ
ตัวแทนจากกระทรวงศึกษาไทย	เข้าร่วมงาน

ผูช้ว่ยครสูอนภาษาญีปุ่น่ โครงการ NIHONGO Partners รุน่ที ่7 เดินทางถงึประเทศไทย 
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	 สถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่น่	ได้รบัความร่วมมอืจากกรมกิจการเดก็และ
เยาวชน	กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์	คดัเลอืกเยาวชน
ไทยจ�านวน	 10	 คน	 เพื่อเข้าร่วม	 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่าง
ประเทศญ่ีปุ่นและกลุ่มประเทศเทศเอเชียตะวันออก	 JENESYS2018	
ASEAN	 Inbound	 Program	 26th	 Batch	 ASEAN	 Youth	 Leaders	
ณ	ประเทศญี่ปุ่น	ระหว่างวันที่	19	–	26	มีนาคม	พ.ศ.	2562		พร้อมกับ
เยาวชนจากอาเซียนอีก	10	ประเทศ	จ�านวนทั้งหมด	107	คน	 โดยแบ่ง
เยาวชนเป็น	 4	 กลุ่มตามหัวข้อต่างกัน	 อันได้แก่	 1.	 การท่องเที่ยวและ
อาหาร	2.เทคโนโลยีการป้องกันภัยพิบัติ	3.อุตสาหกรรมการผลิตและสิ่ง
แวดล้อม	 4.	 การอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์	 	 โดยนักศึกษาได้เดิน
ทางไปยัง	กรุงโตเกียว	จังหวัดฮอกไกโด	จังหวัดมิยางิ	จังหวัดไอจิ	จังหวัด

	 สถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่น่	ได้รบัความร่วมมอืจากกรมกิจการเดก็และ
เยาวชน	กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์คดัเลือกเยาวชน
ไทยจ�านวน	 10	 คน	 เพื่อเข้าร่วม	 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่าง
ประเทศญ่ีปุ่นและกลุ่มประเทศเทศเอเชียตะวันออก	 JENESYS2018	
ASEAN	 Inbound	Program	23rd	Batch	 Japan-ASEAN	Students	
Conference	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	ระหว่างวันที่	19	–	26	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	
2562		พร้อมกบัเยาวชนจากอาเซยีนอกี	10	ประเทศ		จ�านวนทัง้หมด	143	
คน	เพื่อเข้าร่วมการประชุม	“Japan-ASEAN	Students	Conference”	
ในการประชุมครั้งนี้	 นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ ่นและอาเซียนถูกแบ่ง
ตามหัวข้อทั้งหมด	6	กลุ่มต่างๆกัน	ภายใต้หัวข้อหลัก	“สิ่งที่เยาวชนจาก
ประเทศในภูมิภาคเอเชียสามารถท�าได้เพื่อให้โลกเกิดความยั่งยืน”	 	 โดย
นกัศกึษาได้เข้าฟังการบรรยาย	เยีย่มชมสถานทีท่ีม่คีวามส�าคญัต่างๆ	และ

โครงการแลกเปลีย่นเยาวชนระหว่างประเทศญ่ีปุน่และกลุม่ประเทศเอเชยีตะวนัออก 
JENESYS2018 ASEAN Inbound Program 26th Batch ASEAN Youth Leaders

JENESYS2018 ASEAN Inbound Program 23rd Batch
Japan-ASEAN Students Conference

กิฟุ	และจังหวัดโอคะยะมะ	เข้าฟังการบรรยาย	เยี่ยมชมสถานที่ที่มีความ
ส�าคัญรวมไปถึงบริษัทเอกชน	 ท�ากิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคนในท้องถิ่น
นั้น		และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้น	โดยโครงการ	
JENESYS2018	 ASEAN	 Inbound	 Program	 26th	 Batch	 ASEAN	
Youth	Leaders	 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	 Japan’s	Friendship	 tie	
program	 ซึ่งมีจุดประสงค์ในการเชิญเยาวชนผู้เป็นอนาคตของประเทศ
ต่างๆในภูมิภาคเอเชียมายังประเทศญ่ีปุ่นและส่งเยาวชนชาวญี่ปุ่นไปยัง
ประเทศต่างๆ	 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจต่อประเทศญ่ีปุ่นในหลายด้าน	
ได้แก่	การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	ประวัติศาสตร์	นโยบายต่าง
ประเทศโดยส่งเสริมให้เยาวชนเผยแพร่ประสบการณ์ทีไ่ด้รบัเพือ่เสรมิสร้าง
รากฐานความสัมพันธ์ทางการทูตของประเทศญี่ปุ่นต่อไป

ท�ากจิกรรมเวร์ิคชอปเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็เก่ียวกบัหวัข้อตามกลุม่
ของตน	โดยก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางกลับได้ประกาศ“Declaration	of	
Action”	 เพื่อปฎิบัติแผนงานหลังจากการเดินทางกลับประเทศของตน
ในการรายงานผล	 ทั้งยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรและนักเรียน
มัธยมปลายชาวญ่ีปุ่นในจังหวัดที่ได้เดินทางไปท�ากิจกรรม	 และได้เข้า
เยี่ยมคารวะ	ณ	กระทรวงการต่างประเทศ	โดยโครงการมีความคาดหวัง
ให้เยาวชนผู้เป็นอนาคตของแต่ละประเทศได้แลกเปล่ียนข้อมูลความคิด
เห็นซึ่งกันและกันเพื่อปลูกฝังจิตส�านึกในการอุทิศตนเพื่อสังคม	 ขัดเกลา
ให้เยาวชนตระหนักถึงความสามารถของตนผ่านโครงการ	พร้อมทั้งเสริม
สร้างมิตรภาพความเข้าใจระหว่างกัน	 เผยแพร่สเน่ห์ของประเทศญี่ปุ่น	
และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการมาเยือนประเทศญี่ปุ่น
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"ฮิยะชิจูกะ (บะหมี่เย็น)"

วิธีท�ำฮิยะชิจูกะ (บะหมี่เย็น)

อาหารญี่ปุ ่นท�าจากบะหมี่ลวก น�าไปแช่
เย็น จากนั้นจัดวางวัตถุดิบต่างๆ ลงบน

จานราดด้วยน�้าซอสรสเปรี้ยว ฮิยะชิจูกะ                                                             
เป็นเมนูอาหารฤดูร ้อน ที่อัดแน่นไปด้วย

วัตถุดิบมากมาย สีสันสดใสหน้าตาดูน่ารับประทาน 
เนื่องจากช่วยท�าให้รูส้กึเยน็สดชื่นเมื่อได้รบัประทานจงึ

เหมาะอย่างยิ่งกับอากาศร้อนๆ 

1.	 เทน�า้มนัพชืลงบนกระทะ	เทไข่ทีต่แีล้วประมาณครึง่หนึง่ทอดบน
กระทะด้วยไฟกลาง	เมือ่ไข่เริม่สกุ	พลกิไข่อกีด้านทอดจนเหลอืงสุก	น�า
ออกมาพักบนจาน	จากนั้น	ทอดไข่ส่วนที่เหลือด้วยวิธีการเดียวกัน
2.	 เทน�้าลงในหม้อต้ม	เปิดไฟปานกลาง	รอจนน�้าเดือด	
3.	 หั่นแตงกวาตามแนวยาวเป็นเส้น	หั่นมะเขือเทศเป็นแว่นจากนั้น
หั่นครึ่ง	หั่นหมูชาชู	(หรือหมูแฮม)	ตามแนวยาวเป็นแผ่น	จากนั้นน�า

ไข่ที่ทอดได้ในข้อ	1.	มาซอยตามแนวยาว
4.	 น�าน�า้ส้มสายช	ูน�า้ตาล	เกลอื	โชย	ุน�า้มันงา	และงาขาวมาผสมในถ้วย
5.	 พอน�้าเดือด	 น�าบะหมี่ลงไปลวกตามเวลาที่ระบุไว้บนซอง	 น�า
บะหมี่ที่ลวกเสร็จแล้วล้างด้วยน�้าเปล่าแล้วทิ้งให้เย็น	
6.	 จดัวางบะหมีแ่ละวตัถดุบิต่างๆทีเ่ตรยีมไว้แล้วลงบนจาน	จากนัน้
ราดน�้าซอสที่ผสมไว้ในข้อ	4.	เป็นอันเสร็จสมบูรณ์	

วัตถุดิบส�าหรับ 2 ที่ เครื่องปรุงรส
เส้นบะหมี่
น�้ำเปล่ำ
แตงกวำ
มะเขือเทศ 
หมูชำชู (หรือหมูแฮม)
ไข่ที่ตีแล้ว

น�้ำมันพืช
น�้ำส้มสำยชู
น�้ำตำล
เกลือ
โชยุ
น�้ำมันงำ
งำขำว                                          

2 ก้อน
ปริมำณพอเหมำะ

1 ลูก
1 ลูก

4 แผ่น 
2 ฟอง

1 ช้อนชำ
4 ช้อนโต๊ะ
4 ช้อนชำ
เล็กน้อย
1 ช้อนชำ
2 ช้อนชำ
4 ช้อนชำ


