
ที่นี่...ญี่ปุ่น 



เกาะ...ญี่ปุ่น

ฮนชู

ฮกไกโด 

คีวชู

ชิโกะกุ	

ญี่ปุ่นเป็นประเทศหมู่เกาะ ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่
กว่า 6,000 เกาะ ทั้งเกาะรกร้างที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่
และสี่เกาะหลักที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ประชากร และวัฒนธรรม 

เกาะใหญ่ที่สุด ประชากรหนาแน่นที่สุด 
และได้รับความนิยมมากที่สุด

เกาะใหญ่เป็นสองรองจากฮนชู 
อุดมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
สวยงาม แต่ประชากรกลับเบาบาง

ฉายาแดนเก้าแคว้น 
ใหญ่เป็นอันดับสาม 
มากด้วยทิวทัศน ์
ที่สวยงาม

เกาะเล็กที่สุด เงียบสงบที่สุด 
แม้ไม่ค่อยได้รับความนิยม 
แต่ก็สวยงามไม่แพ้เกาะอื่นใด

หมู่เกาะต่าง ๆ 
ในประเทศญี่ปุ่น 

เกิดขึ้นจากแรงปะทะของ
แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่

ส่งผลให้ภูเขาไฟที่มีอยู่
เป็นจำนวนมากระเบิดปะทุ 
พ่นลาวาออกมาทับถมกัน

จนกลายเป็นแผ่นดิน 
ก่อกำเนิดดินแดนที่โลกรู้จัก

ในนาม “ดินแดนอาทิตย์อุทัย”
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เกาะเล็ก
ชื่อเสียงไม่เล็ก
ด้วยความที่เป็นประเทศหมู่เกาะ จึงทำให้ญี่ปุ่นเต็มไปด้วย
สารพัดเกาะแปลกน่าสนใจที่เรียกแขกมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย 

เกาะแมว  
เกาะที่โดนเจ้าเหมียวยึดครองจนคนญี่ปุ่นพลิกวิกฤต 
ให้เป็นโอกาส ใช้ประโยชน์จากแมวที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก 
มาเป็นแมวกวักเรียกนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเสียเลย 
โดยเกาะแมวที่ได้รับความนิยมจากทาสแมวทั่วโลก ได้แก ่  
เกาะทะชิโระจิมะ จังหวัดมิยะงิ และเกาะอะโอะชิมะ จังหวัดเอะฮิเมะ

เกาะกระต่าย 
กระต่ายน้อยนับร้อยตัวที่รอดชีวิตจากการ 
เป็นสัตว์ทดลองสมัยที่ทางการญี่ปุ่น 
ใช้เกาะโอคุโนะชิมะ จังหวัดฮิโระชิมะ 
เป็นพื้นที่ทดลองอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ  
พากันออกลูกหลานมากมายจนยึดครอง 
เกาะ และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
ยอดนิยมสำหรับคนรักกระต่ายในปัจจุบัน 
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เกาะร้างสุดเฮี้ยน ฮะชิมะ 
เกาะที่มีชื่อเสียงด้านความเฮี้ยน ความหลอน  
แต่ความเป็นจริงเป็นแค่อดีตเหมืองถ่านหิน 
กลางทะเล ห่างจากเมืองนะงะซะกิประมาณ 15 กิโลเมตร  
ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทมิตซูบิชิเพื่อใช้เป็นที่พักของคนงาน 
อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน แต่เมื่อถ่านหินหมดความนิยมลง 
คนงานจึงถูกสั่งอพยพด่วน ทิ้งข้าวของเครื่องใช้เอาไว้เป็น 
เศษซากจนทำให้คนทั่วโลกต่างพากันสร้างตำนานให้ว่า
เป็นเกาะร้างสุดเฮี้ยนของประเทศญี่ปุ่น ทุกวันนี้ฮะชิมะ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วสารทิศ เกาะศักดิ์สิทธิ ์ มิยะจิมะ 

สถานที่ท่องเที่ยวที่มี 
ชื่อเสียงของจังหวัดฮิโระชิมะ  

มีแลนด์มาร์กคือ เสาโทริอิสีแดง 
ตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ  

บนเกาะมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์มากมาย  
โดยเฉพาะศาลเจ้าอิสึกุชิมะ 
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก 

องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก 
นักท่องเที่ยวรู้จักเกาะมิยะจิมะ 

ในอีกชื่อหนึ่งว่า “ศาลเจ้าลอยน้ำ” 

โอะกินะวะ 
เกาะใต้สุดของญี่ปุ่น แม้ไม่ถูกนับเป็นเกาะหลักของประเทศญี่ปุ่น  
แต่โอะกินะวะก็เป็นเกาะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาก 
ทีเดียว ทั้งยังเป็นจังหวัดที่ประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะใหญ ่
อีกนับร้อยเกาะ เกาะสวรรค์แห่งนี้มีคนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยว 
มากมายข้ามน้ำข้ามทะเลมาเยือนเพื่อพักผ่อนตากอากาศ  
เนื่องจากทะเลของโอะกินะวะสวยงามสีครามใสไม่แพ้ทะเลอื่นใด
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กำเนิดการปกครองรูปแบบใหม ่
“บะกุฟุ” ซึ่งเป็นระบบการปกครอง

แบบรัฐบาลโชกุน โดยใช้ 
เมืองคะมะกุระเป็นฐานที่มั่น

มีการย้ายเมืองหลวงจาก 
เฮโจเคียว (นะระ) ไปที่เฮอังเคียว  
หรือจังหวัดเกียวโตในปัจจุบัน

ยุคเริ่มต้นที่เชื่อกันว่า 
มีมนุษย์เข้ามาอาศัยอยู่ใน 
แผ่นดินญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก

ยุคหิน

ว่ากันว่าเครื่องปั้นดินเผา
ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลานี ้

ยุคโจมง

ยุคเฮอังยุคคะมะกุระ

ย้อนยุค
บุกดูญี่ปุ่น
สมัยโบราณ 
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กว่าแดนอาทิตย์อุทัยจะส่องแสงประกายไปทั่วโลก
อย่างทุกวันนี้ได ้ ต้องใช้เวลานับร้อยนับพันป ี
หากดูตามประวัติศาสตร์แล้ว ญี่ปุ่นเป็นประเทศ
ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อย เคยสูญเสีย 
เคยเจ็บปวด เคยตกอยู่ในสถานะผู้ตกอับที่คนทั้งโลก
ประณามหยามเหยียดและสงสาร แต่สุดท้าย
อาทิตย์ที่เคยอับแสงก็เจิดจ้าขึ้นมาเป็นแนวหน้า
ของโลกจนได ้ ทั้งร้อนทั้งหนาวที่ผ่านมา
ก็เป็นเพียงแค่บทเรียนและความทรงจำ

มีการตั้งเมืองหลวงถาวร 
ขึ้นเป็นแห่งแรกที่เมืองเฮโจเคียว 
หรือจังหวัดนะระในปัจจุบัน 
และเป็นยุคเริ่มต้นของ

ความรุ่งเรือง โดยเฉพาะ  
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ยุคนะระ

เริ่มรับเอาวัฒนธรรม
จากประเทศเพื่อนบ้านมาปรับใช้ 

กับประเทศตัวเอง

ยุคยะโยะอิ

เริ่มมีการแบ่งเขตแดน
ออกเป็น “แคว้น” หรือ “เมือง” 

ยุคโคะฟุง
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ย้ายศูนย์กลางการปกครอง 
กลับมาที่เมืองเกียวโตอีกครั้ง  
และเป็นยุคที่ชนชั้นนักรบ 
มีอำนาจเหนือชนชั้นอื่น ๆ  

เป็นอย่างมาก

ยุคมุโระมะชิ ยุคโมะโมะยะมะ

มีนโยบาย “ปลดดาบ”  
ห้ามชนชั้นที่ไม่ใช่ซามูไรถืออาวุธ  
ไว้ในครอบครอง ซึ่งหมายถึง 
การแบ่งแยกชนชั้นอย่างชัดเจน 
ระหว่างสามัญชนกับซามูไร

ยุคโชวะ
การทหารเรืองอำนาจ 

และกระหายการล่าอาณานิคม 
เกิดสงครามโลกครั้งที่สองและนำมา 
ซึ่งความพ่ายแพ ้ ความสูญเสีย  
ในเหตุการณ์สหรัฐอเมริกา  
ทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโระชิมะ  

และนะงะซะก ิ จุดเริ่มต้นของบทเรียน 
ที่เปลี่ยนแปลงคนญี่ปุ่นไปตลอดกาล

ญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน
หลังผ่านเหตุการณ์ทั้งดีร้าย  
มีการนำเอาบทเรียนต่าง ๆ  
มาเป็นแรงผลักดันประเทศ 
จนกลายมาเป็นอาทิตย์อุทัย
ที่เรืองอำนาจเป็นลำดับต้น ๆ  
ของโลกตราบจนทุกวันนี้

ยุคเฮเซ
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กว่าจะมาถึงโตเกียว
ไม่ใช่เรื่องแปลก หากประเทศที่หมุนผ่านโลกมาพร้อมประวัติศาสตร ์
อันยาวนานนับ 35,000 ปีอย่างญี่ปุ่นจะมีประวัติการเปลี่ยน 
เมืองหลวงมามากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งอดีตเมืองหลวงของญี่ปุ่น 
ตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคคันไซเป็นส่วนใหญ ่ ทั้งโอซะกะ นะระ เกียวโต  
จนสุดท้ายถึงได้ย้ายมาที่กรุงโตเกียวในภูมิภาคคันโต
ที่รู้จักกันในนามเมืองหลวงแห่งความศิวิไลซ์นั่นเอง

ยุคเอะโดะ

เริ่มมีการย้ายฐานที่มั่นมาที่ 
เมืองเอะโดะหรือกรุงโตเกียว
ในปัจจุบัน ซึ่งสมัยนั้นเอะโดะ
นับเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากร
อาศัยอยู่นับล้านคนเลยทีเดียว

ยุคเมจิ
ย้ายเมืองหลวงจากเกียวโต 
ไปที่เมืองเอะโดะและเปลี่ยนชื่อ 
จากเมืองเอะโดะเป็น “โตเกียว”  
รวมทั้งมีการปฏิรูปที่นำไปสู่ 
การเป็นประเทศญี่ปุ่นในยุคใหม่

ยุคไทโช

แม้จะเป็นยุคที่กินเวลาไม่นาน 
แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่นำพา 
ญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคสงคราม
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หัวข้อ Talk of the Town ของชาวแดนปลาดิบที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงทุกยุคทุกสมัยคงจะหนีไม่พ้น 
เรื่องราวความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตยามอาทิตย์อับแสง สาดส่องมาไม่ถึงหมู่เกาะแห่งนี้  
เหตุการณ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลงยังจังหวัดฮิโระชิมะและนะงะซะกิ  
ส่งผลให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ และเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ 
ของดินแดนอาทิตย์อุทัย!

สงคราม คราบน้ำตา 
กับสิ่งที่ได้คืนมา
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6 สิงหาคม 2488
ขณะที่ทางการและทหารญี่ปุ่นกำลังฮึกเหิมกับสงครามโลกครั้งที่สอง  
ยึดมั่นในอำนาจ ยืนหยัดไม่ยอมแพ้ต่อความเสียหายใด ๆ สหรัฐอเมริกา 
ได้ตัดสินใจดับแสงดวงอาทิตย์ที่เคยสาดส่องมายังหมู่เกาะญี่ปุ่นด้วยการ 
ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลงที่เมืองฮิโระชิมะทางตอนใต้ของประเทศ ในเช้าวันที่  
6 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตราว 140,000 คน 

9 สิงหาคม 2488
แม้จะดับแสงจากดวงอาทิตย์ได้ แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ยังไม่สามารถดับอีโก ้
ที่มีอยู่ของทางการและทหารญี่ปุ่นได้ สหรัฐอเมริกาจึงปิดฉากลมหายใจ 
ที่กระหายอำนาจของญี่ปุ่นในขณะนั้นด้วยการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลูกที่สองลงที ่
เมืองนะงะซะก ิ ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิต 
เพิ่มอีกราว 80,000 คน

8.15 และ 11.02 
หยุดเวลาไว้ที่...ความสูญเสีย
นาฬิกาแห่งหายนะหยุดเวลาของแสงอาทิตย์ไว้ที่ 8.15 น. ตามเวลาแห่งความ 
สูญเสียของเมืองฮิโระชิมะ และ 11.02 น. ตามเวลาแห่งรอยแผลที่ยังไม่จางหาย 
ของเมืองนะงะซะกิ

Little Boy
เจ้าหนูน้อยที่ฤทธิ์เดชไม่น้อย 
คือชื่อของระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรก
ที่ถูกทิ้งที่เมืองฮิโระชิมะ

Fat Man
รุ่นใหญ่ท่ีตามมาปิดฉากยุคสงคราม 
ของประเทศญี่ปุ่น ชายอ้วน 
คือชื่อของระเบิดนิวเคลียร์ลูกที่สอง
ที่ถูกทิ้งที่เมืองนะงะซะกิ

ภายหลังจากสงครามสงบลง รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศ “ยอมแพ้” อย่างศิโรราบ ดินแดนที่เคยเจิดจรัสด้วยไออุ่นจากแสงอาทิตย์ 
ต้องจมอยู่ในความมืดมิดอย่างกล้ำกลืน ผู้รอดชีวิตจำนวนไม่น้อยต้องทนทุกข์ทรมานจากสารกัมมันตภาพรังสีที่ยังคงหลงเหลือ 
จากระเบิดนิวเคลียร ์ ต่างล้มตายด้วยโรคมะเร็งราวกับใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้น หลังเหตุการณ์นั้นคนญี่ปุ่นได้รู้จักกับเพื่อนสนิท 
นามว่า “ความหวัง” ปาดน้ำตาและเดินหน้าพัฒนาประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง หมุนเปลี่ยนประวัติศาสตร์ที่เคยทำร้ายให้กลายเป็น 
พลัง ผลักดัน และเปิดทางให้แสงอาทิตย์สาดส่องลงมาที่หมู่เกาะแห่งนี้ได้อีกครั้ง แม้บาดแผลจะยังอยู่ แต่ก็เป็นเพียงแผลเป็น 
ที่คอยเตือนสติให้เห็นผลร้ายจากภัยสงครามเท่านั้น ไม่สามารถปิดกั้นแสงอาทิตย์ที่จะสาดส่องลงมายังดินแดนแห่งนี้ได้อีกต่อไป
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สัญลักษณ์วงกลมสีแดงที่มีเส้นแฉกแผ่กระจายรอบวง เป็นสัญลักษณ์ที่ใครเห็นปุ๊บ 
ก็รู้ปั๊บว่าคือ ประเทศญี่ปุ่น และแน่นอนว่าย่อมสื่อชัดถึงความหมายของคำว่า 
ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัยด้วย นั่นเพราะคำว่า “นิปปง” ที่คนญี่ปุ่นใช้เรียกแทน 

ตัวเอง มีความหมายว่า ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์ 
นอกจากนี้คนญี่ปุ่นยังมีความเชื่อว่าดวงอาทิตย์

เป็นเทพที่มีความสำคัญมากที่สุด
ในจักรวาล 

Land of the Rising Sun ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย

ไม่ว่าใครเกิดมาก็ต้องมีฉายา แต่จะมีประเทศไหนบ้างที่ถูกเรียก
แทนชื่อด้วยฉายามากมายเท่าประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศอะไร
เต็มไปด้วย “ฉายา”
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ดินแดนภูเขาไฟ 
นอกจากเป็นแดนแห่งอาทิตย์อุทัยแล้ว ญี่ปุ่นยังเป็นดินแดนภูเขาไฟด้วย  
เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับสนิทและมีโอกาส 
กลับมาปะทุมากกว่าหนึ่งร้อยลูก แต่คนญี่ปุ่นก็ไม่ได้หวั่นวิตกแต่อย่างใด  
พยายามเรียนรู้และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเข้าใจ ซ้ำยังพลิกวิกฤตให้เป็น 
โอกาส เปลี่ยนภูเขาไฟที่ดูน่ากลัวให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

แดนปลาดิบ
ถ้าพูดถึง “ปลาดิบ” จะนึกถึงประเทศไหนนอกจาก 
ประเทศญี่ปุ่นได้อีก เพราะชาวแดนปลาดิบเขา 
นิยมกินปลาดิบเป็นอาหารจานหลัก ฉะนั้น 
อาหารประจำชาติที่โด่งดังของญี่ปุ่นจึงเป็นอื่นใด 
ไปไม่ได้นอกจากปลาดิบ ทั้งนี้เพราะคนญี่ปุ่น 
มีความเชื่อว่าการกินอาหารที่ปรุงแต่งน้อยที่สุด 
จะทำให้ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน แถมยัง 
ได้ลิ้มรสชาติที่แท้จริงของอาหารจานนั้น สัมผัสให้ 
ลึกถึงแก่นแท้ของธรรมชาต ิ นี่ละ...วิถีชีวิตของ 
ชาวแดนปลาดิบ 

ถิ่นซากุระ
แม้จะมีการถกเถียงกันมาหลายยุค 
หลายสมัยว่าแท้จริงแล้วซากุระเป็น 
ดอกไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากที่ใดกันแน่  
แต่ญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นประเทศแรก ๆ  
ที่คนนึกถึงเมื่อพูดถึงซากุระอยู่ด ี เพราะ 
ซากุระที่ญี่ปุ่นสวยงามไม่แพ้ที่ใดในโลก 
และในเทศกาลฮานามิหรือเทศกาลชม 
ดอกซากุระก็เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวจาก 
ทั่วสารทิศพากันหลั่งไหลมาเยือนถิ่น 
ซากุระแห่งนี้อย่างล้นหลามด้วย 
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อาจเพราะภูมิประเทศมีแต่หมู่เกาะ ภูเขาไฟ และตั้งอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟ ญี่ปุ่นจึงต้องเผชิญกับ 
ภัยพิบัติร้ายแรงทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง แม้หลายครั้งจะสร้างความเสียหายมากมายทั้งด้าน 
ทรัพย์สินและจิตใจ แต่คนญี่ปุ่นก็พยายามมองโลกในแง่ด ี ยึดหลักความเป็นหนึ่งกับธรรมชาต ิ  
ตั้งสติ และแก้ปัญหา นำบทเรียนต่าง ๆ มาใช้เป็นเครื่องเตือนใจเพื่อเตรียมรับมือกับภัยร้าย 
ทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในครั้งต่อไป

ประเทศศูนย์รวมภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ!?

แผ่นดินไหว
เรียกว่าเป็นภัยพิบัติคู่แผ่นดินญี่ปุ่นเลยก็ว่าได ้  
เพราะประเทศที่ตั้งอยู่เหนือขอบแผ่นเปลือกโลกอย่าง 
ประเทศญี่ปุ่นคงไม่สามารถย้ายแผ่นดินหนีเหตุการณ์ 
แผ่นดินไหวไปไหนได้เลย เชื่อหรือไม่ว่าในปีหนึ่ง  ๆ  
ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวเฉลี่ยถึง 7,500 ครั้ง  
แม้ส่วนใหญ่จะเป็นการไหวเล็ก ๆ ไม่ได้ส่งผลร้ายแรง 
อะไร แต่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ สั่งให้ 
เฝ้าระวังและตรวจจับแผ่นดินไหวอยู่เสมอ ถึงแม ้
ไม่สามารถหลีกหนีภัยพิบัติทางธรรมชาตินี้ได้  
แต่อย่างน้อยการเตรียมพร้อมก็จะช่วยป้องกัน 
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้มากทีเดียว
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ภูเขาไฟระเบิด
ทั่วทั้งประเทศเต็มไปด้วยภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท  
ฉะนั้นญี่ปุ่นจึงเสี่ยงต่อการเกิดภูเขาไฟระเบิด 
อยู่ทุกเวลา แม้โอกาสในการเกิดภูเขาไฟระเบิด 
จะยากกว่าการเกิดแผ่นดินไหว แต่ก็ปฏิเสธไม่ได ้
ว่าเกิดขึ้นครั้งใดก็จะสร้างความเสียหายร้ายแรง 
ให้กับประเทศญี่ปุ่นอย่างมหาศาลเลยทีเดียว
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สึนามิ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกอย่างที่ประเทศญี่ปุ่น 
ต้องเผชิญอยู่เสมอคือ สึนามิ คลื่นยักษ ์
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลก 
ใต้มหาสมุทร อย่างไรก็ตามคนญี่ปุ่นก ็
สามารถปรับตัวรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย 
จนกลายเป็นบทเรียนแสนมีค่านี้ได้อย่างดี  
อาจดูเหมือนไม่ยินดียินร้าย แต่ในเมื่อ 
หลีกหนีไม่ได้ ก็ต้องสู้กับมัน! 
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พายุไต้ฝุ่น
ถึงจะไม่มีฤดูฝนที่เรียกกันอย่างเป็นทางการ แต่ญี่ปุ่นก็ม ี
ฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งป ี บางวันก็ตกหยิม ๆ พอให้ได้คลายร้อน  
แต่บางวันก็ตกหนักจนเรียกว่าเป็นพายุได้เหมือนกัน  
คนญี่ปุ่นจึงนิยมพกร่มไปไหนมาไหนด้วยเป็นปกติวิสัย  
หรือแม้แต่ร้านค้าข้างทางก็จะมีร่มราคาถูกขายอยู่แทบทุกร้าน  
ช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นต้องเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นหนัก
จนเรียกได้ว่าเป็นภัยพิบัติคือช่วงเดือนกันยายน  
ซึ่งเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง

พายุหิมะ
ฝนอาจตกได้ตลอดทั้งปี แต่หิมะจะมาแค่ช่วงเดียวในรอบปีคือ 
ฤดูหนาว แม้ไม่ใช่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นอาจิณ  
แต่ในบางปีที่อากาศหนาวเหน็บมากเกินขีดจำกัด พายุหิมะ 
ก็มาเยือนแดนปลาดิบเหมือนกัน เหมือนเช่นเหตุการณ์ 
พายุหิมะพัดถล่มกรุงโตเกียวหนักที่สุดในรอบสิบปีเมื่อป ี  
พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมานั่นเอง 

มีวินัยอยู่เสมอ แม้เจอเหตุการณ์วิกฤต!
ภาพท่ีทำให้คนท้ังโลกท่ึงจนอ้าปากค้างกันมาแล้วคือภาพคนญ่ีปุ่น 
นับร้อยนับพันที่ยังคงต่อแถวซื้อของหรือเข้าคิวรอรับความ 
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่แม้เพิ่งผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงชวนช็อกสุด ๆ  
อย่างแผ่นดินไหวและสึนามิมาหมาด ๆ ช่างเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็น 
ถึงวินัยที่ยากจะหาชาติใดเหมือนได้จริง ๆ 
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ภูเขาไฟชื่อดังที่พร้อม
จะปะทุทุกเมื่อ!
ด้วยภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาไฟจึงทำให้
ญี่ปุ่นมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นและพร้อมจะปะทุขึ้น 
ทุกเวลาอยู่นับร้อยลูก ไม่เว้นแม้แต่ภูเขาไฟ 
ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดอย่างภูเขาไฟฟุจ ิ  
แต่คนญี่ปุ่นก็ยังสามารถพลิกโฉมภูเขาไฟ 
ที่ยังไม่ดับมอดเหล่านี้ให้กลายมาเป็น 
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมได้

Mount Fuji
ฟุจิซังเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่เรียกว่า  

“Active Volcano” หรือว่ากันแบบภาษาชาวบ้าน  
คือภูเขาไฟที่ยังมีโอกาสระเบิดขึ้นได้ทุกเมื่อ  
แม้จะไร้การปะทุใด ๆ มานับสามร้อยปีแล้ว  

แต่คนญี่ปุ่นก็ค่อนข้างตื่นตัวกับการเคลื่อนไหว 
ของภูเขาไฟฟุจิอยู่พอสมควร มีการซ้อมอพยพ 
หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันและเฝ้าระวังอย่าง 
ต่อเนื่อง ทั้งนี้มีการประเมินกันไว้ว่า หากวันใดที่ 
ฟุจิซังเกิดระเบิดขึ้นมา จะสร้างความเสียหาย 
ให้กับประเทศญี่ปุ่นอย่างมหาศาลเลยทีเดียว

Mount Aso
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 

ใจกลางเกาะคีวช ู ในเมืองคุมะโมะโตะ  
เป็นภูเขาไฟอีกหนึ่งลูกที่ยังคงดับไม่สนิท 

และมีโอกาสปะทุขึ้นได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี ้
ก่อนเดินทางขึ้นไปชมปากปล่องภูเขาไฟอะโซะ  

นักท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องเช็กสถานะของภูเขาไฟ 
ก่อนเสมอ เพราะบางวันจะมีก๊าซพิษปริมาณ 
มากเกินกว่าระดับปกต ิ และมีความเสี่ยง

ว่าภูเขาไฟลูกนี้จะเกิดปะทุขึ้น 
อย่างไม่คาดคิด 
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Mount Asama
อะซะมะ เป็นภูเขาไฟในเขต

จังหวัดกุมมะและนะงะโนะที่เพิ่งแผลงฤทธิ์
ปะทุพ่นควันเถ้าถ่านฟุ้งกระจาย

ไปไกลถึงกรุงโตเกียวเมื่อป ีพ.ศ. 2552 
สร้างความแตกตื่นให้กับคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่
ละแวกนั้นไม่น้อย แต่เมื่อเหตุการณ์ทุกอย่าง

สงบลง ภูเขาไฟอะซะมะก็กลับมาเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่คึกคักและ
ได้รับความนิยมเช่นเดิม

Mount Usu
ด้านเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นอย่าง

ฮกไกโดก็มีภูเขาไฟชื่อดังที่ยังไม่ดับมอดลง 
เช่นกัน ภูเขาไฟอุซุนับเป็นหนึ่งในภูเขาไฟ 
ที่มีสถิติการปะทุบ่อยที่สุด โดยปะทุ
ถึงสี่ครั้งในรอบหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา 

 และเพิ่งปะทุครั้งสุดท้ายไปเมื่อ 
15 ปีก่อนหน้านี้เอง  

(พ.ศ. 2543)  

รายชื่อภูเขาไฟบางส่วนของประเทศญี่ปุ่นที่ยังไม่ดับสนิท	
Oshima-Oshima | E-san | Komaga-take | Nigorigawa | Kuttara | Usu | Shikotsu | Shiribetsu | Yotei | Niseko | Shikaribetsu |  
Akan | Tokachi | Nipesotsu-Maruyama | Mashu | Kutcharo | Daisetsu | Rausu | Shiretoko-Iwo-zan | Rishiri | Mutsu- 
Hiuchi-dake | Hakkoda | Iwaki | Towada | Osore-yama | Akita-Yake-yama | Hachimantai | Megata | Kanpu | Iwate |  
Akita-Komaga-take | Chokai | Kurikoma | Onikobe | Narugo | Hijiori | Zao | Azuma | Adatara | Bandai | Numazawa | Nasu |  
Hiuchi | Niigata-Yake-yama | Takahara | Myoko | Nikko-Shirane | Omanago | Nantai | Shiga | Kusatsu-Shirane | Tate-yama |  
Akagi | Haruna | Washiba-Kumonotaira | Asama | Yake-dake | Oki-Dogo | Haku-san | Norikura | Kita Yatsuga-take |  
Ontake-san | Mt Fuji | Hakone | Sanbe | Izu-Tobu | Abu | Tsurumi | Kuju | Aso | Unzen | Fukue-jima | Kirishima |  
Sumiyoshi-ike | Sakurajima | Ibusuku | Oshima | To-shima | Nii-jima | Kozu-shima | Miyake-shima | Mikura-jima |  
Kurose Hole | Hachijo-jima | Aoga-shima | Myojin Knoll | Bayonnaise Rocks | Smith Rock | Tori-shima | Sofugan | Suiyo |  
Mokuyo | Doyo | Kikai | Kuchinoerabu-jima | Kuchino-shima | Kogaja-jima | Nakano-shima | Suwanose-jima | Akuseki-jima |  
Yokoate-jima |  Iwo-Tori-shima |  Ir iomote-jima |  Nishino-shima |  Kaikata |  Kaitoku |  Kita-Iwo-jima |  Iwo-jima |  
Kita-Fukutokutai | Fukutoku-Okanoba | Minami-Hiyoshi | Nikko | Fukujin | Kasuga | Minami Kasuga | NW Eifuku | Daikoku

ข้อมูลจากเว็บไซต ์ www.volcanodiscovery.com
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ฟุจิซัง ศูนย์รวมความเชื่อ
ที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในปฐพี

ภูเขาไฟฟุจ ิ นอกจากจะเป็น 
ภูเขาไฟที่ใหญ ่ สวยงาม  
และมีเสน่ห์ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นแล้ว  
ภูเขาไฟที่มีนิคเนมเก ๋ๆ ว่า “ฟุจิซัง”  
ยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเชื่อ 
มากมาย
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หัวใจของคนญี่ปุ่น
ฟุจิซังเป็นเหมือนลูกชายหัวแก้วหัวแหวนสุดรักสุดหวงของคนญี่ปุ่น 
เพราะคนญี่ปุ่นเชื่อว่าฟุจิซังเป็นภูเขาไฟที่มีความศักดิ์สิทธิ ์  
ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเทพเจ้า จึงทำให้ฟุจิซังกลายเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจ 
ที่ทำให้คนญี่ปุ่นรู้สึกมีความหวังและพลังในการดำเนินชีวิต ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลย 
ที่ฟุจิซังได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของคนญี่ปุ่นทั่วทั้งประเทศ

พิชิตยอด พิชิตใจ
สำหรับคนญี่ปุ่น การปีนให้ถึงยอดภูเขาไฟฟุจิ ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อ
ความสําเริงสําราญหรือการผจญภัยเท่านั้น แต่คนญี่ปุ่นเชื่อว่า
การพิชิตยอดภูเขาไฟฟุจิเปรียบเสมือนการแสวงบุญและเป็นการเดินทาง
กลับไปสู่อ้อมกอดของธรรมชาต ิ ผู้ให้กำเนิดความเป็นมนุษย์ 
ฉะนั้นการพิชิตยอดภูเขาไฟฟุจิจึงนับเป็นความฝันสูงสุดของคนทั่วทั้งประเทศ 
และต่างตั้งมั่นว่าสักวันจะมีโอกาสได้ไปสัมผัสกับความรู้สึกนั้นสักครั้งในชีวิต 

ป่ามรณะ
บริเวณเชิงภูเขาไฟฟุจิมีป่าแห่งหนึ่งชื่อว่า ป่าอะโอะกิงะฮะระ (Aokigahara Forest)  
เป็นป่าที่ได้รับการขนานนามว่าน่ากลัวที่สุด เพราะในทุก ๆ ปีจะมีคนญี่ปุ่น 
นับร้อยคนมาฆ่าตัวตายที่นี่ ด้วยความเชื่อที่ว่าบริเวณทะเลต้นไม ้  
(Sea of Tree) ในผืนป่าแห่งนี้เป็นจุดศูนย์รวมที่เชื่อมต่อระหว่างสวรรค์กับนรก  
ซึ่งจะมีภูตวิญญาณต่าง ๆ คอยดูดเอาพลังงานชีวิตจากผู้เสียชีวิตกลับคืนมา
เป็นพลังแห่งป่า คนญี่ปุ่นจึงเชื่อเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าหากได้มาตายที่ป่าแห่งนี้ 
อย่างน้อยก็เป็นการตายอย่างมีคุณค่า จากสถิติแล้วป่าอะโอะกิงะฮะระได้ชื่อว่า
เป็นสถานที่ที่มีคนมาฆ่าตัวตายมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกทีเดียว 

ดินแดนต้องห้ามของหญิงสาว
ในอดีตภูเขาไฟฟุจิเคยเป็นดินแดนต้องห้ามสำหรับหญิงสาว มีการออกกฎ  
ห้ามผู้หญิงปีนขึ้นไปเด็ดขาด บางความเชื่อก็บอกว่าเพราะภูเขาไฟฟุจ ิ
เป็นศูนย์รวมแห่งความศักดิ์สิทธิ์จึงไม่เหมาะสมหากมีผู้หญิงปีนขึ้นไป  
บ้างก็บอกว่าภูเขาไฟฟุจิมีเทพเจ้าคอยปกปักรักษาอยู ่ ซึ่งเป็นเทพหญิงสาว  
หากมีผู้หญิงคนใดปีนขึ้นไป เกรงว่านางจะอิจฉาริษยาและอาจทำร้ายผู้หญิง 
คนนั้นได ้ อย่างไรก็ตามความเชื่อเดิม ๆ ก็ได้ถูกลบล้างไป ด้วยความกล้าหาญ 
ของสาวอังกฤษนางหนึ่งที่ขึ้นไปพิชิตยอดภูเขาไฟฟุจิจนสำเร็จ
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จัดลำดับความสูงของอาคารและหอคอยที่สร้าง
โดยมนุษย ์ และภูเขาไฟที่เกิดโดยธรรมชาติ
ในแดนปลาดิบ ยิ่งสูงยิ่งสวย พูดเลย!

อะไรเอ่ย
ยิ่งสูงยิ่งสวย

Tokyo Skytree
หอคอยสื่อสารที่สูงที่สุด

ในประเทศญี่ปุ่น

634 เมตร

Mount Fuji 
ภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศญี่ปุ่น

3,776 เมตร
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Tokyo Tower 
หอคอยสื่อสารที่เคย 
สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

Abeno Harukas 
อาคารที่สูงที่สุดใน 
ประเทศญี่ปุ่น

Yokohama 
Landmark Tower 

อาคารที่เคยสูงที่สุด
ในประเทศญี่ปุ่น332.6 เมตร 300 เมตร
296 เมตร
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