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สวสัดคีรบั ท่านผู้อ่าน TPA News ทุกท่าน 
กลับมาพบกับท่านผู้อ่านอีกครั้ง

แล้วนะครับส�าหรับเร่ืองราวดีๆ เก่ียวกับประเทศญี่ปุ่น ส�าหรับฉบับ
เดอืนกนัยายนนีจ้ะเป็นเรือ่งราวอะไร ขอได้โปรดตดิตามอ่านในล�าดบั
ต่อไปนะครับ ตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นเปิดโอกาสให้ชาวไทยเดินทางเข้า
ประเทศญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า ก็ท�าให้ชาวไทยหลั่งไหลกันไป
เที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันอย่างไม่ขาดสาย ในฉบับนี้ผู้เขียนจึงจะขอน�า
เสนอเรือ่งมารยาททีค่วรปฏบิตัใินเวลาทีไ่ปเทีย่วประเทศญีปุ่่นกันอีก
สักครั้ง เพื่อที่การท่องเที่ยวของเรานั้นจะด�าเนินไปอย่างราบรื่น และ
สนุกสนานโดยที่ไม่เป็นการสร้างความเดือดร้อนร�าคาญให้กับผู้อื่น
นะครับ 

1. มารยาทในการใช้โทรศัพท์มือถือ 
ในประเทศญี่ปุ ่นมีการจ�ากัดการใช้โทรศัพท์มือถือในที่

สาธารณะ (เช่น ภายในลิฟท์) หรือบนรถไฟฟ้า รถเมล์ ฯลฯ กันค่อน
ข้างมากทีเดียว โดยเฉพาะอย่างย่ิงบนรถไฟฟ้าอาจจะมีผู้โดยสาร 
ทีต่ดิเคร่ืองกระตุน้ไฟฟ้าหวัใจ คลืน่จากโทรศพัท์มอืถอือาจไปรบกวน
การท�างานของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจได้ นอกจากน้ี สถานที่อื่นๆ 

อย่างเช่น ภตัตาคารหร ูโรงพยาบาล โรงละคร โรงภาพยนตร์ กย็งัห้าม
การใช้โทรศัพท์มือถืออีกด้วย 

2. มารยาทในการใช้บันไดเลื่อน  
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีบันไดเลื่อนแทบจะทุกที่ และ

เวลาทีช่าวญีปุ่น่ใช้บนัไดเลือ่นจะยนืชดิด้านซ้าย มอืเพือ่เหลอืช่องทาง
ให้คนที่ก�าลังรีบได้วิ่งขึ้นไปได้ (แถบคันโตจะยืนชิดซ้าย และแถบคัน
ไซจะยืนชิดขวา) ถ้าหากไม่แน่ใจว่าควรจะยืนชิดฝั่งไหน ก็ให้สังเกต
คนทีเ่ดนิอยูข้่างหน้าเป็นหลกั) และเวลาทีใ่ช้บนัไดเลือ่นเกนิกว่า 2 คน
ขึ้นไปก็ให้ยืนเป็นแถวเดียวกันหมดโดยไม่ขวางทางเดินของคนอื่น 
นอกจากนี้การยืนด้านหลังของผู้ที่ใช้บันไดเลื่อนคนอื่นนั้นให้เว้นช่วง
ห่าง 1 ขัน้เพือ่ไม่ให้เกดิความรูส้กึไม่ปลอดภยั โดยเฉพาะผูช้ายทีต้่อง
ยืนด้านหลังผู้หญิงควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

3. มารยาทในการใช้ห้องน�้าสาธารณะ 
การใช้ห้องน�า้สาธารณะในประเทศญีปุ่น่นัน้ จะต้องเข้าควิรอ

อย่างเป็นระเบียบ และไม่ยืนรอที่หน้าประตูห้องน�้า แต่จะยืนรอเป็น
แถวให้ห่างจากห้องเล็กน้อย และเมื่อเสร็จกิจธุระแล้วก็ทิ้งกระดาษ

ประพันธ์  รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. ก่อนเที่ยวญี่ปุ่น
มารยาทควรรู้
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ช�าระลงไปในโถส้วมได้เลย นอกจากน้ีร้าน
อาหารบางแห่งจะมีรองเท้าแตะสลิปเปอร์
ส�าหรับใส่ในห้องน�า้ให้เปลีย่น เมือ่เสรจ็กิจ
ธรุะแล้วกต้็องระวงัไม่ใส่รองเท้าแตะของ
ทางร้านออกมา

4. มารยาทเกีย่วกบัการให้ทปิ
ประเทศแถบตะวันตก เช่น ยุโรป หรืออเมริกา

นั้นมีธรรมเนียมในการให้ทิปกับเจ้าหน้าที่ที่ท�างานด้านบริการ เช่น 
พนักงานเสร์ิฟ หรือพนักงานเบลล์บอยโรงแรม ฯลฯ แต่ส�าหรับ
ประเทศญี่ปุ ่นนั้นไม่มีธรรมเนียมดังกล่าว อีกทั้งโรงแรม หรือ
ภัตตาคารโดยทั่วไปจะคิดค่าบริการ 10% อยู่แล้ว เวลาท่ีใช้บริการ
สถานที่เหล่านี้จึงไม่จ�าเป็นต้องให้ทิปแต่อย่างใด

5. มารยาทในการแยกประเภทของขยะ 
สถานที่สาธารณะของประเทศญี่ปุ ่นจะมีถังขยะอยู ่เป็น

จ�านวนมาก และขยะจะถกูก�าจดัตามประเภทของขยะ แต่ละประเภท 
โดยที่ถังขยะจะระบุเอาไว้ให้เข้าใจได้ง่าย เช่น “ขยะเผาไหม้” และ 
“ขยะไม่เผาไหม้” ถังขยะตามสถานีรถไฟหรือร้านสะดวกซื้อจะแยก
ย่อยลงไปอีก เช่น “นิตยสาร วารสาร” “ขวด กระป๋องน�้าดื่ม” “วัสดุ
เผาไหม้” “วัสดุไม่เผาไหม้” เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การทิ้งขยะลงบน
พืน้ถนนเป็นสิง่ทีไ่ม่ควรท�าอย่างย่ิงในประเทศญีปุ่น่ และเป็นมารยาท
อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวอย่างเราต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

6. มารยาทในการเดินทางโดยรถไฟ
ไม่ยืนหรือนั่งเกะกะขวางทางบนสถานี และประตูรถ ให้คน

ข้างในรถออกก่อน อย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศญี่ปุ่นนี้เป็นประเทศ
ท่ีข้ึนชื่อเร่ืองความเร่งรีบมากค่ะ คนที่นี่จะตรงต่อเวลากันมาก และ
ไม่อยากเสียเวลาโดยไม่จ�าเป็น (เพราะขบวนรถไฟของเขาตรงเป๊ะ 
ชนิดไม่พลาดแม้สักนาที ! พลาดเป็นพลาดนะเออ !) ถ้าใครนั่งหรือ
ยนืขวางกจ็ะส่งผลกระทบต่อเวลาของเขามาก นอกจากนี ้เวลายนืรอ
รถก็ควรต่อแถว และรอให้คนข้างในออกก่อน ถ้าหากประตูรถไฟ
ก�าลงัจะปิด ต่อให้มาถงึเกือบทัน ก็ห้ามแทรกตวัเข้าไปขวางในประตู 

เพราะประตจูะหยดุชะงกั และอาจท�าให้รถไฟเลท ส่งผลต่อเวลาการ
เดินทางของคนอื่นแน่นอน

ไม่ทานอาหาร ไม่แต่งหน้า ไม่ถ่ายรูป ไม่คุยเสียงดัง ไม่คุย
โทรศัพท์ ไม่สูบบุหรี่ บนรถไฟ เมื่อขึ้นมาถึงขบวนแล้ว คนญี่ปุ่นเป็น
ชาติที่ชอบความสงบ จึงไม่มีการพูดคุยกันบนรถไฟ คนญ่ีปุ่นแต่ละ
คนขึ้นมาบนขบวนแล้วก็จะนั่งเงียบๆ ฟังเพลงบ้าง อ่านหนังสือบ้าง 
เพราะฉะนั้น เราไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ไม่ควรไปรบกวนความสงบของเขา
นะครับ งดทานอาหารบนรถไฟใต้ดิน งดแต่งหน้า ถ่ายรูป พูดคุย 

เสียงดัง และไม่คุยโทรศัพท์ด้วย (แต่ถ้าแค่เล่นเน็ตหรือ 
ส่ง SMS ยังได้ แต่ต้องปิดเสียงไว้) หากอยู่
บนรถไฟธรรมดาแล้วมีเรื่องจ�าเป็นต้องใช้

เสียงจริงๆ ก็ต้องลองเดินหาโซนใช้เสียงท้าย
ขบวนดู           

เรือ่งอาหารการกนิระหว่างเดนิทาง หาก
เป็นรถไฟชนิคันเซน หรอืรถไฟสายออกนอกเมอืง

สามารถทานได้ (สังเกตจากโต๊ะพบับรเิวณพนกัพงิ 
หรือมีคนขายอาหารบนรถไฟเลย ถ้าเห็นแบบนี้

แสดงว่ากนิได้ชวัร์) แต่รถไฟใต้ดนิหรอืรถไฟทีมี่ระยะ
ทางสั้นๆ ห้ามทานกันนะ

ส่วนเรื่องบุหรี่ ที่สถานีมีห้องสูบบุหรี่ให้อยู่แล้ว
นะคะ ต้องสูบให้เสร็จก่อนจะขึ้นรถไฟ พอขึ้นไปบนโบกี้แล้วห้ามสูบ
เหมือนบ้านเราเลยค่ะ

ต้องเหลือที่นั่งพิเศษ (มีป้ายบอกหรือสีที่นั่งที่แตกต่างจาก
ปกติ) เอาไว้ส�าหรับคนท้องหรือคนชรา ที่ญี่ปุ่นไม่มีธรรมเนียมลุก 
ให้นั่ง (บางครั้งถ้ามีคนลุกให้แล้วคนญี่ปุ่นจะรู้สึกเหมือนโดนหาว่า
แก่ เลยไม่นั่งซะงั้น) เพราะเขามีการกันที่นั่งพิเศษเอาไว้ส�าหรับผู้มี
ครรภ์ ผู้ปกครองที่มีเด็กทารกเดินทางด้วย ผู้พิการ คนชรา และผู้มี
อาการป่วยทางหัวใจ (ไม่ใช่อกหัก !) ปกติคนทั่วไปจะไม่ค่อยไปนั่งที่
ตรงนัน้ เพือ่เหลอืทีเ่อาไว้ให้บคุคลเหล่านี ้แต่ถ้าเผลอนัง่ไปแล้ว มคีน
ต้องการกอ็ย่าลมืลกุให้ล่ะ อ้อ บรเิวณทีน่ัง่พเิศษนีต้้องปิดโทรศพัท์มอื
ถือด้วยนะครับ (โซนนี้แค่ปิดเสียงไม่ได้ เพราะอาจกระทบต่อผู้ป่วย
โรคหัวใจ)

ส�าหรับคุณผู้ชาย จงระวัง ! บางช่วงเวลาจะมีโบกี้ส�าหรับ 
ผู้หญิงเท่านั้น ช่วงเวลาเร่งด่วนในตัวเมือง จะมีรถไฟขบวนพิเศษมี
โบกีส้�าหรบับรกิารสภุาพสตรเีท่านัน้ ทัง้นี ้เพือ่ลดการก่ออาชญากรรม
หรือล่วงละเมิดทางเพศสตรี เพราะฉะนั้น หนุ่มๆ ที่จะเดินทางท่อง-
เที่ยวญี่ปุ่นก็ต้องสังเกตป้าย Woman Only 女性専用車両 กับสีชมพู
ของโบกี้ให้ดี ถ้าเข้าผิดมีเงิบแน่ๆ

เป็นอย่างไรบ้างครบั คงพอจะทราบมารยาทพืน้ฐานทีเ่ราควร
ปฏิบัติเวลาที่ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างแล้วนะครับ แล้วพบกัน
ใหม่ใน TPA News ฉบับต่อไปนะครับ สวัสดีครับ 
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