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Ⅴ การจราจร  
Ⅴ-1  การคมนาคม 
 

1．รถไฟ (JR / รถไฟเอกชน / รถไฟใต้ดนิ) 
ตวัรถไฟ  โดยปกติซือทีเครืองขายตวัอตัโนมตัิได้ ตรวจดรูาคาตวัจากสถานีรถไฟทีจะขึนจนถึง 

สถานีทีจะ ลงให้แน่ใจก่อนแล้วจงึซือ  กรณีทีซือตวัผิดราคาให้เปลียนตวักบัเจ้าหน้าทีสถานีรถไฟ 
ก่อนทีจะเดินผ่านประตตูรวจตวั  นอกจากนี มีการบริการดงัต่อไปนี 
 
 ・ตวั อิโคะคะ（ICOCA）：เป็น Prepaid Card (IC Card) ทีสามารถใช้บริการรถไฟของ JR ได้   

Prepaid Card (IC Card) คือตวัทีจ่ายเงินล่วงหน้าเป็นจํานวนหนงึก่อนใช้บริการรถไฟ เมือเติมเงิน 
แล้ว นอกจากรถไฟ JR แล้วยงัสามารถใช้การคมนาคม ของทางรถไฟ และรถเมล์ทีมีเครืองหมาย 
IC นีทวัประเทศ รวมทงัของบริษัทตวั PITAPA ข้างลา่งนีได้ด้วย 

 
・ตวั พทิะพะ （PITAPA）：เป็นPostpaid Card (IC Card) คือเป็นตวัทีสามารถใช้ขืนรถไฟเอกชน  

รถไฟใต้ดิน และรถโดยสารประจําทาง ยกเว้นรถไฟ JR ทีมีเครืองหมาย PITAPA Card ใน 
เขตคนัไซ  เป็นตวัทีใช้บริการก่อนแล้ว ทางบริษัทจะจดัเก็บค่าบริการทีหลงั  

 
・ตวัเดือน ตวัคปูอง：มีส่วนลดให้คนทีซือตวัของระยะทางกําหนดไว้ล่วงหน้า  ซือตวัคปูองเป็น 

ชดุ11ใบ ส่วนตวัเดือน มีระยะเวลา ３ชนิดคือ １เดือน ３เดือน และ ６เดือน  
 

２．รถโดยสารประจาํทาง 
รถโดยสารประจําทางจะไม่มีพนกังานตรวจตวั  ก่อนขนึรถเมล์ให้ตรวจเช็คให้แน่ใจก่อนว่า 

รถจะไปสดุสายทีไหน จดุหมายปลายทางนนั ๆ จะเขียนไว้ทางด้านหน้าและด้านหลงับริเวณส่วนบน 
ของหน้าต่างรถ  ค่าโดยสารนนั อาจจะมีราคาเดียวตลอดสายหรือราคาจะเปลียนตามระยะทาง      
ในกรณีทีจํานวนเงินต่างกนั ตอนขนึรถกดรับบตัรจดัราคา (Seiriken) (ตู้ รับบตัรอยู่ทางขนึ)  
ตรวจเช็คตารางค่าโดยสารและหมายเลขบตัรจดัราคา (Seiriken) ให้แน่ใจก่อนจ่ายค่าโดยสาร โดย 
หยอดเหรียญในกล่องบรรจคุ่าโดยสารตอนลงรถ   ให้เตรียมเหรียญไว้ก่อนขนึ    เมือจะลงรถ  รอให้ 
พนกังานขบัรถประกาศชือป้ายก่อน  แล้วจงึกดสญัญาณบอกให้จอด 
 

３．แทก็ซี 
เมือจะขนึแท็กซี ให้โบกแท็กซีทีมีสญัญาณไฟสีแดง “รถว่าง (kusha)” ข้างหน้ารถ   และโบกรถ 

ในบริเวณที ทีรถสามารถจอดได้สะดวก  บริเวณหน้าสถานีรถไฟ ฯลฯ จะมีทีขนึรถแท็กซี   เมือ 
ขนึแท็กซีแล้วให้บอกสถานที ทีจะไปแก่พนกังานขบัรถให้ชดัเจน   ถ้ามีแผนทีหรือกระดาษเขียนที 
บอกสถานทีทีต้องการไปจะสะดวกมาก   

ค่าแท็กซีจะคิดตามระยะทางและเวลา  โปรดระวงัว่าเมือใช้ ธนบตัรใบละ , เยน หรือ 
, เยน  พนกังานขบัรถอาจไม่มีเงินย่อยทอนให้ 
 

４．ลืมของไว้ในรถไฟ, รถโดยสารประจาํทาง, รถแทก็ซี 
 
① ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์(Customer Center) ของรถไฟ JR สายตะวนัตก         

0570-00-2486 (ภาษาญีปุ่ น) (6:00น. – 23:00น.ทกุวนั) 
②รถไฟใต้ดิน（Osaka Metro）        0570-6666-24    (ภาษาญีปุ่ น) (8:30น. – 20:00น.ทกุวนั) 

③รถประจําทางของเทศบาลเมืองโอซาก้า   กรุณาติดต่อไปทีสํานกังานรถประจําทาง 
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④แท็กซี (ศนูย์แท็กซีโอซาก้า)       06-6933-5618/9 (ภาษาญีปุ่ น) 
                                                                    (วนัธรรมดา 9:00น.- 17:00น., วนัเสาร์ 9:00น.- 12:00น.) 
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Ⅴ-2 รถจักรยาน         
１．การซือรถจักรยาน 

สามารถซือได้ทีร้านขายรถจกัรยานหรือโฮมเซน็เทอร์ เป็นต้น ต้องลงทะเบียนป้องกนัอาชญา 
กรรมทีร้านทีซือมานนั ค่าลงทะเบียนป้องกนัอาชญากรรม 1คนั 600 เยน  
 

２．การจอดรถจักรยาน 

กรุณาอย่าจอดรถจกัรยานกีดขวางทางคนเดิน โดยเฉพาะบริเวณรอบๆสถานีรถไฟ   ห้ามจอด 
รถจกัรยาน ในพืนทีหวงห้าม  เพราะการจอดในเขตห้ามจอดจะทําให้คนชรา และคนพกิารทาง 
สายตาไม่ได้รับความสะดวก   

หากฝ่าฝืนนําไปจอดเจ้าหน้าทีจะขนย้ายรถจกัรยานไปเก็บไว้    ต้องเสียเงินค่าเก็บรักษาและ 
ค่าขนย้ายในการไถ่รถจกัรยานคืน  หลงัจากถกูขนย้าย  รถจกัรยานจะถกูเก็บไว้ระยะเวลาหนงึที 
กําหนดไว้ ควรไปรับไถ่เอาจกัรยานคืนในระยะเวลานนั  สอบถามรายละเอียดเกียวกบัสถานทีที 
รถจกัรยานถกูเก็บไว้, เงินค่าเก็บรักษา และเวลาทีไถ่จกัรยานคืนได้ โดยแจ้งสถานที, วนัเวลาทีถกู 
ขนย้ายให้แก่เจ้าหน้าที ณ สํานกังานเทศบาลเวลาสอบถาม (⇒ภาคผนวกⅨ－１ )  
 

３．กรณีถูกขโมยรถจักรยาน 

ถ้าถกูขโมยจกัรยาน โปรดแจ้งทีป้อมตํารวจ  ถ้าพบจกัรยานทีถกูขโมย ตํารวจจะติดต่อมา   
จงึขอให้เขียนชือและทีอยู่ติดไว้ทีรถจกัรยาน 
 

４．ไม่เกบ็รถจักรยานทจีอดทงิไว้มาใช้ 

          แม้ว่าจะพบจกัรยานจอดทิงไว้ ก็อย่าเก็บมาใช้ เพราะอาจเป็นจกัรยานทีถกูขโมยมา ถ้ากรณี 
มีคนแจ้งความไว้ และคณุใช้จกัรยานคนัดงักล่าวนนัอยู่จะมีความผิดและมีปัญหา จงึควรระวงั 
อย่าเก็บรถจกัรยานทีจอดทิงไว้มาใช้ 
 
５．กฎจราจร 

รถจกัรยานตามกฎต้องขบัขีบนถนน และต้องขบัขีชิดทางซ้ายของถนน     ต้องรักษากฏของ 
สญัญาณไฟจราจร เช่นเดียวกบัรถยนต์  ห้ามขบัขีหลงัจากดืมเหล้า ห้ามนงัซ้อนท้ายกนั (แต่ ยกเว้น 
ในกรณีทีคนขบัขีทีมีอายมุากกว่า  16 ปี  ขบัขีให้เด็กอายนุ้อยกว่า  6 ขวบ 
1คนนงัซ้อนท้ายทีอปุกรณ์ทีนงัสําหรับเด็ก)  

โดยทวัไปห้ามใช้รถจกัรยานบนทางเดิน นอกจากทีทีมีป้ายอนญุาต  และในกรณีทีเห็นว่าการ 
ขบัขีบนทางรถยนต์นนั  เป็นอนัตรายก็สามารถขบัขีบนทางเดินได้  
โดยขบัขีชิดทางฝ่ายถนนโดยแบ่งจากศนูย์กลางของทางเดิน  
ถ้าเป็นการกีดขวางต่อคนเดินถนนให้หยดุชวัคราวหรือลงจกัรยาน 

เมือใช้ตอนกลางคืนต้องเปิดไฟเสมอ  จงัหวดัโอซาก้ามีการห้ามใช้มือถือขณะขบัขีจกัรยาน 
            จากกฎข้อบงัคบัเกียวกบัรถจกัรยานแห่งจงัหวดัโอซาก้าบญัญตัิใช้ในวนัที  กรกฎาคม , 
บญัญตัิว่าผู้ ทีจะขบัขีจกัรยานในจงัหวดัโอซาก้าจะต้องทําประกนัรถจกัรยานด้วย(จิเทนฉะ 
ซองไกไบโชโอะเก็ง) 
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Ⅴ-3 ใบอนุญาตขับขี  
การทีจะขบัรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ทีญีปุ่ นนนั ต้องมีใบอนญุาตขบัขี ต้องถือใบอนญุาตขบัขี 

ทกุเวลาทีขบัรถและต้องเก็บใบสําคญัการตรวจสภาพรถยนต์ไว้ในรถยนต์ด้วย 
 

１．ใบอนุญาตขับขีสากล 
ใบอนญุาตขบัขีสากลของประเทศทีทําสญัญาเจนีวาออกให้นนั   จะสามารถใช้ขบัรถในประเทศ 

ญีปุ่ นได้ในช่วงเวลาหนงึ คือ ภายใน  ปี นบัจากวนัทีเดินทางเข้ามาประเทศญีปุ่ น 
หรือใบอนญุาตขบัขีหมดอายอุย่างใดอย่างหนงึทีระยะเวลาสนักว่าเท่านนั  
ใบอนญุาตขบัขีสากลนีไม่สามารถทําการต่ออายทีุประเทศญีปุ่ นได้  
ถ้าท่านมีกําหนดพํานกัอยู่ในประเทศญีปุ่ นมากกว่า 1 ปี กรุณาเปลียนเป็น 
ใบอนญุาตขบัขีของญีปุ่ น 

 

２．การเปลียนใบอนุญาตขับขีของต่างประเทศ 
หากคณุมีใบอนญุาตขบัขีต่างประเทศซงึยงัมีผลบงัคบัใช้ 

ตงัแต่ได้รับใบอนญุาตขบัขีทีประเทศนนั และอยู่ประเทศนนัทงัหมดนานกว่า    เดือน 
(จําเป็นต้องนําหลกัฐานแสดงระยะเวลาพํานกัอยู่ประเทศนนั  เช่น 
หนงัสือเดินทางทีมีหลกัฐานตราประทบัการออกและเข้าเมืองมาแสดงด้วย) 
ก็จะสามารถได้รับการเปลียนเป็นใบอนญุาตขบัขีของญีปุ่ นตามชนิดทีกําหนดอยู่แล้ว 
โดยมีการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาส่วนหนงึในบรรดาวิชาทงัหมดทีต้องสอบใบอนญุาตขบัขีทีกําหนดไว้ 
ยืนคําร้องได้ทีคณะกรรมการความปลอดภยัของประชาชน(Koan-iinkai) 
ในเขตทีอาศยัอยู่ในประเทศญีปุ่ น(รวมทีพํานกั)     

สําหรับทีจงัหวดัโอซาก้า ทําการยืนคําร้องทีสํานกังานสอบใบอนญุาตขบัขีคะโดมะ  หรือที 
สํานกังานสอบใบอนญุาตขบัขีโคเมียวอิเคะ   ระเบียบวิธีการขอก็คือ 
การตรวจพจิารณาเอกสารและการสอบสมัภาษณ์ 
หลงัจากนนัจะมีการตรวจสอบยืนยนัความรู้พืนฐานและยืนยนัฝีมือจําเป็นทีเกียว 
กบัการขบัขีรถ  เมือได้รับการยอมรับว่าสามารถขบัรถได้อย่างไม่มีปัญหา 
ก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาส่วนหนงึของการสอบใบขบัขี(การสอบข้อเขียน, 
การสอบฝีมือปฎิบตัิ)   
เอกสารทีจําเป็น 

１． ใบอนญุาตขบัขีต่างประเทศ (ถ้าไม่มีการระบวุนัออกใบอนญุาต ก็ต้องมีหลกัฐานประวตัิของ 
ใบอนญุาตขบัขีมาแสดงด้วย)  

２． สําเนาหน้า-หลงัของใบอนญุาตขบัขีต่างประเทศ  
３． เอกสารแปลของใบอนญุาตขบัขีต่างประเทศเป็นภาษาญีปุ่ น (คําแปลใบอนญุาตขบัขีเป็น 

ภาษาญีปุ่ น ซงึแปลโดยสถานกงสลุทีออกโดยประเทศนนัในญีปุ่ น หรือสหพนัธ์รถยนต์  
ญีปุ่ น JAF /เจเอเอฟ)  

〈สหพนัธ์รถยนต์ญีปุ่ น (JAF/เจเอเอฟ) สํานกังานคนัไซสาขาโอซาก้า  072-645-1300〉 
4． หนงัสือเดินทาง (ในกรณีทีต่ออายพุาสปอร์ต ต้องนําเล่มเก่ามาแสดงด้วยพร้อมกนั) 
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5． สําเนาหนงัสือเดินทาง 
6．สําเนาทะเบียนบ้านทีมีบนัทกึสญัชาติ(กรณีทีไม่มีทะเบียนบ้าน  

ใช้พาสปอร์ตและเอกสารยืนยนัว่าพํานกัอยู่ตามทีอยู่ตอนยืนสมคัรขอใบขบัขี) 
7． รูปถ่าย 1 ใบ (รูปถ่ายภายใน ６ เดือนหลงัจากถ่ายจนถึงตอนนี ขนาด３×２.４ซม., 

ไม่สวมหมวก, หน้าตรง, ถ่ายจากส่วนอกขนึไปและ ด้านหลงัไม่มีลายอืน )  

8．เครืองเขียน (ปากกาลกูลืนหมกึสีดําหรือสีนําเงิน) 
9．ค่าธรรมเนียม  

อาจมีเอกสารทีจําเป็นนอกเหนือจากเอกสารทีกล่าวข้างต้นนี  
การทดสอบความรู้พืนฐานสามารถเลือกภาษาได้ดงัต่อไปนี ภาษาญีปุ่ น, องักฤษ, เกาหลี, จีน, 

สเปน, โปรตเุกส, เปอร์เซีย, รัสเซีย, ฟิลิปปินส์, ไทยและเวียดนาม  กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ 
ทีสํานกังานสอบใบอนญุาตขบัขีคะโดะมะ หรือสํานกังานสอบใบอนญุาตขบัขีโคเมียวอิเคะ 
 
３．การขอรับใบอนุญาตขับขีญีปุ่ นใหม่  

การทีจะได้รับใบอนญุาตขบัขีทีญีปุ่ น มี 2 วิธีดงัต่อไปนี 
 เข้าสอบ  ตรวจสอบความเหมาะสม  สอบข้อเขียนและสอบฝีมือปฎิบตัิ หลงัจากการสอบผ่านแล้ว 

เข้าอบรมตอนได้รับใบอนญุาต การสอบข้อเขียนนี  สามารถสอบโดยใช้ภาษาองักฤษ,จีน, 
และโปรตเุกสได้ 

 เข้าเรียนทีโรงเรียนสอนขบัรถ  สอบฝีมือปฏิบตัิภายในโรงเรียนผ่านก่อน 
หลงัจากเรียนจบแล้วไปสอบทีสํานกังานสอบใบอนญุาตขบัขี  และได้ผ่านการ 
ตรวจสอบความเหมาะสม  และสอบข้อเขียน    
ค่าใช้จ่ายในการเรียนทีโรงเรียนสอนขบัรถประมาณ２แสนถึง３แสนเยน  

 

   สถานทีสอบใบอนญุาตขบัขี    

สํานกังานสอบใบอนญุาตขบัขีคะโดมะ 
ทีอยู่  23ban-16go Ichiban-cho, Kadoma-shi 
 รถไฟสายเคฮงั ลงที「สถานีฟรุุกะวะบะชิ」→ ต่อรถเมล์เคฮงับสั ลงทีป้ายรถเมล์「เมงเคียวชิเคงโจ」 

 เดินไป จาก「สถานีฟรุุกะวะบะชิ」 รถไฟสายเคฮงั ประมาณ 20นาที (ประมาณ 1.5กม.) 
 06-6908-9121 

 
สํานกังานสอบใบอนญุาตขบัขีโคเมียวอิเคะ 

ทีอยู่ 5chome -13ban-1go Fuseya-cho, Izumi-shi 
（เดินไปจาก 「สถานีโคเมียวอิเคะ」 รถไฟสายเซนโบคโุคโสค ุประมาณ5นาที  
（ประมาณ ４００ เมตร））  0725-56-1881 
  

４．การแปลใบอนุญาตขับขีของต่างประเทศ 

สหพนัธ์รถยนต์แห่งญีปุ่ น(JAF /เจเอเอฟ)เป็นหน่วยงานทีรับผิดชอบรับจ้างแปลใบอนญุาตขบั 
ขีต่างประเทศ  บางเวลาจะมีพนกังาน  ทีพดูภาษาองักฤษได้ด้วยประจําอยู่ 
เอกสารทีจําเป็นในการแปลคือ ใบอนญุาตขบัขีต่างประเทศทียงัมีผลบงัคบัใช้อยู่ 

สหพนัธ์รถยนต์แห่งญีปุ่ นสํานกังานคนัไซสาขาโอซาก้า(JAF /เจเอเอฟ) 
ทีอยู่ 2-1-5, Nakahozumi, Ibaraki-shi, Osaka  
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（รถไฟสายJR ลงทีสถานีอิบะระคิ เดินไปประมาณ １９ นาที） 
 ０７２－６４５－１３００         URL http://www.jaf.or.jp/inter/index.htm 
 

 
５．กฎจราจรของญีปุ่น 

สหพนัธ์รถยนต์ญีปุ่ น (JAF) จดัจําหน่ายหนงัสือชือ “กฎข้อบงัคบัจราจร (Rules of the Road) ”   
มีฉบบัภาษาองักฤษ, โปรตเุกส, จีน, สเปน 

     URL http://www.jaf.or.jp/inter/manual/indehtm 
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Ⅴ-4 ตัวหนังสือคันจแิละป้ายทีพบเหน็ ตามถนนหนทาง 

＜อาคารสงิก่อสร้าง＞ 

入
いり

 口
ぐち

    อิริคจิุ    ทางเข้าของอาคารหรือสถานที 
 

出
で

 口
ぐち

    เดกจิุ    ทางออกของอาคารหรือสถานที 
 

非常口
ひじょうぐち

   ฮิโจกจิุ   ทางหนีเมือเกิดเพลิงไหม้หรือกรณีฉกุเฉิน 
 

開放
かいほう

厳禁
げんきん

  ไคโฮเกงคิง    ห้ามเปิดทิงไว้ 
 
＜ถนนหนทาง / การคมนาคม＞ 

駐 輪 場
ちゅうりんじょう

   ชริูนโจ        สถานทีจอดรถจกัรยาน 
 

駐 車
ちゅうしゃ

禁止
き ん し

 駐 車
ちゅうしゃ

お 断
ことわ

り  ชฉูะคินฉิ    ชฉูะโอะโคโตวาริ          ห้ามจอดรถ 
 
＜หอ้งนาํ＞ 

公 衆
こうしゅう

便所
べんじょ

  化粧室
けしょうしつ

            便所
べんじょ

           お手
て

洗
あら

い  

โคชเูบนโจะ เคะโชชิทซ ึ      เบนโจะ     โอะเทะอะไร       ทงัหมดแปลว่าห้องนํา 

男
おとこ

 殿方
とのがた

  โอะโทโคะ     โทะโนะกาตะ                ห้องนําผู้ชาย 
 

女
おんな

 婦人
ふ じ ん

  โอนนะ           ฝจิุน                          ห้องนําผู้หญิง 
 
＜อืนๆ＞ 

工事中
こうじちゅう

     โคจิจวู     กําลงัก่อสร้างถนน, อาคารอยู่ 
  
消火器
しょうかき

      โชคะค ิ    เครืองดบัเพลิงตอนเกิดเพลิงไหม้ 

 

禁煙
きんえん

    คิงเอง    ห้ามสบูบหุรี 
 

立入禁止
たちいりきんし

    ทะจิอิริคินฉิ    ห้ามเข้า 

 

危険
き け ん

       คิเคง     อนัตราย 
 

避難所
ひなんじょ

      ฮินนัโจะ     สถานทีหลบภยัเมือเกิดแผ่นดินไหวและไต้ฝุ่ น 




