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สนุกกับภาษา

ประพันธ์ รัตีนสมบััตีิ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

ส
วิัสดีครับ้ ทุ่านสม่าชิื้กและผู้้้อ่าน TPA News 

ทุุกทุ่าน คอลมั่น ์“สนุกกับ้ภาษา” ก็ม่าพื่บ้กบั้ทุุกทุ่าน

อีกแล้วินะครับ้ 

สำหรับ้ TPA News ฉบ้ับ้นี�จะพื่าไปสนุกกับ้ภาษาอะไรนั�น 

เชื้ิญติิดติาม่ได้เลย่ครับ้ 

ณ์ ติอนทุี�ผู้้้เขีย่นกำลังเขีย่นติ้นฉบ้ับ้ TPA News อย่้่นี�เป็น

ชื้่วิงกลางเด้อนกุม่ภาพื่ันธ์ 2565 ซึ่ึ�งสถานการณ์์การติิดเชื้้�อ

โควิิด-19 ก็ย่ังคงน่าเป็นห่วิงอย่้่ ม่ีผู้้้ติิดเชื้้�อเพื่ิ�ม่ขึ�นเป็น

จำนวินม่ากในแต่ิละวัิน ก็ได้แต่ิหวัิงว่ิาสถานการณ์์จะดีขึ�นในเร็วิ

วิันนี�นะครับ้ 

ทุกุทุา่นคงจะทุราบ้กนัดวีิา่ การคม่นาคม่ในญี�ปุน่นั�นสะดวิก

ม่าก รถไฟัเข้าถึงเก้อบ้ทุุกทุี� นักทุ่องเทุี�ย่วิสาม่ารถเดินทุางไปย่ัง

สถานทุี�ทุอ่งเทุี�ย่วิติา่ง ๆ  ไดอ้ย่า่งสบ้าย่ แทุบ้ไม่ม่่ปีญัหาในเร้�องของ

การส้�อสารเลย่ทุีเดีย่วิ สำหรับ้ฉบ้ับ้นี� ผู้้้เขีย่นขอพื่้ดถึงระบ้บ้ขนส่ง-

ม่วิลชื้นโดย่เน้นไปทุี� รถไฟัใติ้ดิน รถไฟัรางเดี�ย่วิ และรถรางนะครับ้

ระบบขนส่่งมวลชน

ในประเทศญี่่�ป่�น

ร่ถไฟใตด้นิ ภาษาญี�ปุน่เรยี่กวิา่ 地下鉄 (Chikatetsu) วิิ�ง

ในหัวิเม่้องใหญ่ ๆ ของประเทุศญี�ปุ่น

ชิ่�อเม่องแลี่ะชิ่�อเร่่ยี่กร่ถไฟ
ใต้ดิน

ร่ะยี่ะ
ทาง

จุำนวน
เส้นทาง

จุำนวน
สถาน่

札幌市営地下鉄
Sapporo Shiei Chikatetsu 
เม่้องซึ่ัปโปโร

48 กม่. 3 46

仙台市地下鉄
Sendai-shi Chikatetsu 
เม่้องเซึ่นได 

28.7 กม่. 2 29

埼玉高速鉄道線
Saitama Kousoku Tetsu-
dousen 
จังหวิัดไซึ่ติาม่ะ 

14.6 กม่. 1 8

都営地下鉄
Toei Chikatetsu
กรุงโติเกีย่วิ

109 กม่. 4 98

東京メトロ
Tokyo Metoro
กรุงโติเกีย่วิ

195.1 
กม่.

9 142

りんかい線
Rinkai-sen
กรุงโติเกีย่วิ 

12.2 กม่. 1 8

東葉高速線
Toyo Kousoku-sen 
กรุงโติเกีย่วิ 

16.2 กม่. 1 9
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ชิ่�อเม่องแลี่ะชิ่�อเร่่ยี่กร่ถไฟ
ใต้ดิน

ร่ะยี่ะ
ทาง

จุำนวน
เส้นทาง

จุำนวน
สถาน่

北総線
Hokusou-sen
กรุงโติเกีย่วิ 

32.3 กม่. 1 15

横浜市営地下鉄
Yokohama Shiei Chikatetsu 
เม่้องโย่โกฮี้าม่ะ

53.4 กม่. 3 40

名古屋市営地下鉄
Nagoya Shiei Chikatetsu
เม่้องนาโกย่่า

93.3 กม่. 6 87

Osaka Metro 
จังหวิัดโอซึ่าก้า

137.8 
กม่.

8 100

福岡市地下鉄
Fukuoka-shi Chikatetsu  
เม่้องฟัุกุโอกะ

29.8 กม่. 3 35

ร่ถร่าง ภาษาญี�ปุ่นเรีย่กวิ่า 路面電車 (Romen densha) 

เม่้องทุี�ม่ีรถรางวิิ�งม่ีดังนี�

ชิ่�อเม่องแลี่ะชิ่�อเร่่ยี่กร่ถร่าง ร่ะยี่ะ
ทาง

จุำนวน
เส้นทาง

จุำนวน
ป้ายี่ท่�
จุอด

札幌市電
Sapporo-shiden
เม่้องซึ่ัปโปโร

8.9 กม่. 4 24

函館市電
Hakodate-shiden
เม่้องฮี้าโกดาเติะ

10.9 กม่. 4 26

都電
Toden
กรุงโติเกีย่วิ

12.2 กม่. 1 30

富山軌道線
Toyama kidousen
จังหวิัดโทุย่าม่ะ

8.7 กม่. 7 29

豊鉄市内線
Toyotetsu Shinaisen
จังหวิัดไอจิ

5.4 กม่. 1 14

福武線
Fukubu-sen
จังหวิัดฟัุกุอิ

3.4 กม่. 1 6

大津線
Outsu-sen
จังหวิัดชื้ิกะ, จังหวิัดเกีย่วิโติ

21.6 กม่. 2 27

ชิ่�อเม่องแลี่ะชิ่�อเร่่ยี่กร่ถร่าง ร่ะยี่ะ
ทาง

จุำนวน
เส้นทาง

จุำนวน
ป้ายี่ท่�
จุอด

阪堺電車
Hankai Densha
จังหวิัดโอซึ่าก้า

18.3 กม่. 2 40

岡電
Okaden
จังหวิัดโอกาย่าม่ะ

4.7 กม่. 2 17

広島電鉄
Hiroshima Dentetsu
จังหวิัดฮี้ิโรชื้ิม่่า

19 กม่. 6 57

とさでん交通
Tosaden Koutsuu
จังหวิัดโคจิ

25.3 กม่. 3 76

松山市内線
Matsuyama Shinaisen
จังหวิัดเอฮี้ิเม่ะ

6.9 กม่. 4 22

長崎電気軌道
Nagasaki Denkikidou
จังหวิัดนางาซึ่ากิ

11.5 กม่. 5 38

熊本市電
Kumamoto Shiden
จังหวิัดคุม่าโม่โติะ

12.1 กม่. 5 35

鹿児島市電
Kagoshima Shiden
จังหวิัดคาโงชื้ิม่ะ

13.1 กม่. 4 35

ร่ถไฟร่างเด่�ยี่ว ภาษาญี�ปุน่เรยี่กว่ิา モノレール (Monorei-

ru) เม่้องทุี�ม่ีรถไฟัรางเดี�ย่วิวิิ�งม่ีดังนี�

ชิ่�อเม่อง แลี่ะชิ่�อเร่่ยี่กร่ถไฟ
ร่างเด่�ยี่ว

ร่ะยี่ะ
ทาง

จุำนวน
เส้นทาง

จุำนวน
สถาน่

東京モノレール
Tokyo Monoreiru
กรุงโติเกีย่วิ

17.8 กม่. 1 11

千葉モノレール
Chiba Monoreiru
จังหวิัดชื้ิบ้ะ

12 กม่. 2 13

湘南モノレール
Shounan Monoreiru
จังหวิัดคานางาวิะ

6.6 กม่. 1 8

東山公園モノレール
Higashiyama-kouen Monorei-
ru
จังหวิัดไอจิ

0.5 กม่. 1 2
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ชิ่�อเม่อง แลี่ะชิ่�อเร่่ยี่กร่ถไฟ
ร่างเด่�ยี่ว

ร่ะยี่ะ
ทาง

จุำนวน
เส้นทาง

จุำนวน
สถาน่

大阪モノレール
Osaka Monoreiru
จังหวิัดโอซึ่าก้า

21.2 กม่. 2 18

姫路市営モノレール
Himeji Shiei Monoreiru
จังหวิัดเฮี้ีย่วิโงะ

1.6 กม่. 1 3

スカイレール
Sukaireiru
จังหวิัดฮี้ิโรชื้ิม่่า

1.3 กม่. 1 3

北九州モノレール
Kitakyuushuu Monoreiru
จังหวิัดฟัุกุโอกะ

8.8 กม่. 1 13

ゆいレール
Yui reiru
จังหวิัดโอกินาวิ่า

17 กม่. 1 19

… desu.

สถานี ... ครับ้, ค่ะ

ありがとうございます。
Arigatou gozaimasu.

ขอบ้คุณ์ครับ้, ค่ะ

すみません。次は。。。ですか？
Sumimasen. Tsugi wa … desuka?

ขอโทุษครับ้, ค่ะ สถานีติ่อไปค้อ ... ใชื้่ม่ั�ย่ครับ้, คะ

はい、そうです。
Hai, sou desu.

ใชื้่ครับ้, ค่ะ

いいえ、。。。です。
ie, … desu.

ไม่่ใชื้่ครับ้, ค่ะ สถานี ... 

ありがとうございます。
Arigatou gozaimasu.

ขอบ้คุณ์ครับ้, ค่ะ

เป็นอย่่างไรบ้้างครับ้ สำหรับ้เร้�องราวิเกี�ย่วิกับ้ระบ้บ้ขนส่ง-

ม่วิลชื้นในประเทุศญี�ปุน่ และบ้ทุสนทุนาภาษาญี�ปุน่ ฉบ้บั้นี�ผู้้เ้ขยี่น

ติ้องขอลาไปก่อน แล้วิพื่บ้กันใน TPA News ฉบั้บ้ติ่อไป ขอให้ 

ผู้้อ้า่นทุุกทุา่นรกัษาสขุภาพื่ และปลอดภยั่จากโรคโควิดิ-19 นะครบั้ 

สวิัสดีครับ้ 

ข้อม่้ลอ้างอิง

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%

AC%E3%81%AE%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%89%84

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C

%AC%E3%81%AE%E8%B7%AF%E9%9D%A2%E9%9B%

BB%E8%BB%8A%E4%B8%80%E8%A6%A7

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C

%AC%E3%81%AE%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%83%

AC%E3%83%BC%E3%83%AB

https://www.irodori.jpf.go.jp/

ถ้าหากวิ่าทุ่านผู้้้อ่านได้ม่ีโอกาสไปเทุี�ย่วิประเทุศญี�ปุ่น ซึ่ึ�ง

อาจจะไม่่ใชื้่เร็วิ ๆ นี� ผู้้้เขีย่นก็มี่บ้ทุสนทุนาทีุ�น่าจะเป็นประโย่ชื้น์

ม่าฝ่ากทุุกทุ่านครับ้

• บ้ทุสนทุนาเม่้�อติ้องการถาม่วิ่า รถไฟัสาย่นี�ไปย่ังสถานทุี�

ทุี�เราติ้องการไปหร้อไม่่

すみません。この電車は。。。に行きますか？
Sumimasen. Kono densha wa … ni ikimasuka?

ขอโทุษ รถไฟัคันนี�ไป ... หร้อเปล่าครับ้, คะ

ええ、行きますよ。
Ee, ikimasu yo. 

ไปครับ้, ค่ะ

いいえ、行きません。
Iie, ikimasen.

ไม่่ไปครับ้, ค่ะ

。。。番線です。
… bansen desu.

ขึ�นสาย่ ... ครับ้, ค่ะ

• บ้ทุสนทุนาเม้่�อฟัังเสีย่งประกาศบ้นรถไฟัแล้วิไม่่เข้าใจ 

ติ้องการถาม่วิ่ารถไฟัอย่้่ทุี�สถานีไหน

すみません。ここはどこですか。
Sumimasen. Koko wa doko desuka.

ขอโทุษครับ้, ค่ะ ทุี�นี�ค้อสถานีอะไรครับ้, คะ

。。。です。




