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ผุสดี นาวาวิจิต
ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์

จาก “เฮเซ” สู่ “เรวะ”:

การเปลี่ยนรัชศกของราชส�านักญี่ปุ่น

บทความรับเชิญ 

1 “今日をもち、天皇としての務めを終えることになりました。ただ今、国民を代表して、安倍内閣総理大臣の述べられた言葉に、深く謝意を表しま 

	 す。即位から三十年、これまでの天皇としての務めを、国民への深い信頼と敬愛をもって行い得たことは、幸せなことでした。象徴としての私を受け 

	 入れ、支えてくれた国民に、心から感謝します。明日から始まる新しい令和の時代が、平和で実り多くあることを、皇后と共に心から願い、ここに我 

	 が国と世界の人々の安寧と幸せを祈ります。

ภาพ 1 ค�ำถวำยพระพรโดยคณะกรรมกำรจัดงำนเถลิงถวัลยรำชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดินำรุฮิโตะ 

ที่มำ: http://www.houshuku.org/houshuku/soukai.html

 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2019 เวลำ 17.00 น. ตำมเวลำในญี่ปุ่น ได้มีพิธีสละรำชสมบัติอย่ำงเป็นทำงกำร

ของสมเด็จพระจักรพรรดิอำกิฮิโตะ ซึ่งจัดขึ้นที่ท้องพระโรงมัตสึโนะมะ  ภำยในพระรำชวังอิมพีเรียล ท่ำมกลำงเชื้อ

พระวงศ์และแขกผูมี้เกียรตทิีม่ำร่วมในพธีิรำว 300 คน โดยเจ้ำหน้ำทีส่�ำนกัพระรำชวงัได้อญัเชญิ 2 ใน 3 ไตรรำชกกธุภณัฑ์

ตำมด้วยตรำพระรำชลญัจกรประจ�ำพระองค์และตรำสัญลกัษณ์ของประเทศ วำงไว้ประจ�ำแท่นประกอบพธิ ีหลงัจำก

นำยกรัฐมนตรีชนิโซ อำเบะ กล่ำวค�ำสดดุแีละค�ำถวำยพระพรแล้วสมเดจ็พระจกัรพรรดอิำกิฮโิตะ ทรงมพีระรำชด�ำรสัว่ำ1

“นับแต่วันนี้ไป ข้าพเจ้าได้สิ้นสุดภารกิจในฐานะจักรพรรดิแล้ว ข้าพเจ้าขอขอบใจอย่างสุดซึ้งต่อค�ากล่าวของนายก

รฐัมนตรอีาเบะ ในนามตวัแทนพสกนกิรชาวญีปุ่น่เมือ่ครูน่ี ้ ตลอดระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่เข้ารบัต�าแหน่ง ข้าพเจ้า

ได้ปฏิบัติภารกิจในฐานะจักรพรรดิด้วยความเชื่อมั่นและความเคารพรักต่อประชาชนทุกคน และข้าพเจ้าขอขอบใจ

จากใจจริงต่อพสกนิกรท้ังหลายท่ีได้ให้การยอมรับและสนับสนุนข้าพเจ้าด้วยดีตลอดมาในฐานะสัญลักษณ์ของ

ประเทศชาติ ข้าพเจ้าพร้อมทั้งพระจักรพรรดินี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัขสมัยใหม่ เรวะ ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นนับแต่วันพรุ่ง

นีเ้ป็นต้นไปจะเป่ียมไปด้วยความสงบสขุ และความเจรญิรุง่เรอืงนานับประการ และขออวยพรให้ประเทศชาตขิองเรา 

รวมทั้งประชาชนทั้งโลกประสบแต่ความสุข สงบร่มเย็น ด้วยเทอญ”
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 ในช่วงเดือนเมษำยนและพฤษภำคมท่ีผำ่นมำ ข่ำวครำวเกี่ยวกับเนื่องกับ พระรำชพิธีสละรำชสมบัติของ

จักรพรรดิอำกิฮิโตะ ออกมำไม่ขำดสำย อำทิ กำรเปลี่ยนรัชศก กำรขำนพระนำมสมเด็จพระจักรพรรดิที่สละรำช

สมบัติ พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกจักรพรรดิองค์ใหม่ ดังจะขอสรุปเป็นหัวข้อตำมทัศนะและควำมเข้ำใจของผู้เขียน

ดังนี้ 

พระราชพิธีสละราชสมบัติ2

 กำรสละรำชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นไม่ได้เกิดขึ้นมำเป็นเวลำนำนถึง 202 ปีแล้ว จึงต้องใช้

เวลำนำนเกือบ 10 ปีนับตั้งแต่สมเด็จพระจักรพรรดิอำกิฮิโตะทรงมีพระรำชปรำรภต่อรัฐบำลญี่ปุ่นว่ำทรงมีพระ

พลำนำมัยไม่ค่อยสมบูรณ์ ประกอบพระรำชกรณียกิจไม่ได้เต็มที่ตั้งแต่ปี 2010 แต่เนื่องจำกเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ใน

ปีถดัมำ รฐับำลญีปุ่น่ต้องฟ้ืนฟปูระเทศอยูเ่ป็นเวลำนำน เมือ่สมเดจ็พระจกัรพรรดทิรงกล่ำวถงึพระรำชประสงค์ทีจ่ะ

สละรำชสมบัติกับประชำชนชำวญี่ปุ่นทำงโทรทัศน์ในปี 2016 รัฐบำลจึงด�ำเนินกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรเตรียมกำร

ต่ำง ๆ  รวมทั้งกำรตรำกฎหมำยเฉพำะกำลขึ้น

 วันที่ 30 เมษำยน 2019 จึงเป็นวันที่สมเด็จพระจักรพรรดิอำกิฮิโตะ สละรำชสมบัติ เพื่อให้มกุฎรำชกุมำร 

นำรุฮิโตะ สืบทอดบัลลังก์ดอกเบญจมำศ เป็นพระจักรพรรดิองค์ที่ 126 ของประเทศญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของ

ประเทศญี่ปุ่นในยุคใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2019 เป็นต้นไป

 รัฐธรรมนูญของประเทศญ่ีปุ่นนับต้ังแต่ปี 1945 ได้ก�ำหนดให้พระจักรพรรดิเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ 

และสมเด็จพระจักรพรรดิอำกิฮิโตะ ทรงกล่ำวเสมอว่ำ ทรงประกอบพระรำชกรณียกิจท้ังหลำยในฐำนะสัญลักษณ์

ของประเทศญี่ปุ่น และทรงขอให้พระจักรพรรดิองค์ต่อ ๆ ไปทรงปฏิบัติเช่นเดียวกัน

 ตลอดระยะเวลำ 30 ปีตัง้แต่สมเดจ็พระจกัรพรรดอิำกฮิโิตะเสดจ็ขึน้ครองรำชย์ เกดิภยัธรรมชำตคิรัง้ใหญ่

ทีส่ร้ำงควำมเสียหำยมำกมำย เช่น แผ่นดินไหวใหญ่ทีม่อืงโกเบและโอซำก้ำในปี 1995 และ แผ่นดนิไหวขนำดแมกนิจูด 

9.0 พร้อมกบัสนึำมิท�ำให้โรงไฟฟ้ำนวิเคลียร์เสยีหำยทีช่ำยฝ่ังตะวนัออกของประเทศในปี 2011 นอกจำกนัน้ยงัมแีผ่น

ภาพ 2 จักรพรรดิอำกิฮิโตะมีพระบรมรำชโองกำรสละรำชบัลลังก์

ที่มำ https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/201904/30taiirei.html

2 退位礼正殿の儀
たいいれいせいでん ぎ
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ภาพ 3 จักรพรรดิอำกิฮิโตะและจักรพรรดินีมิชิโกะเสด็จเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยพิบัติในปี 2011

ที่มำ: https://www.yomiuri.co.jp/feature/quarterly/20190424-OYT8T50057/

ดนิไหวและภเูขำไฟระเบดิในอกีหลำยพืน้ที ่หลงักำรเกดิภยัพิบตัใิหญ่ทกุคร้ัง สมเดจ็พระจกัรพรรดแิละพระจักรพรรดนิี

จะเสดจ็ไปทรงเยีย่มปลอบขวญัผูป้ระสบภยัอย่ำงใกล้ชดิทนัที ท�ำให้ภำพลกัษณ์ของจกัรพรรดทิีเ่คยเป็น “เทพกษตัรย์ิ” 

เปลี่ยนเป็น “กษัตริย์มนุษย์” ที่สัมผัสได้ และเป็นที่เคำรพรักของประชำชนมำกกว่ำจักรพรรดิองค์ใด ๆ เหนือสิ่งอื่น

ใด ตลอดสมยัเฮเซทีผ่่ำนมำ ประชำชนชำวญีปุ่น่พดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่ำเป็นสมยัทีป่ระเทศมคีวำมสงบสนัต ิปรำศจำก

สงครำม สมกับชื่อของรัชศกเฮเซ

การเปลี่ยนรัชศกใหม่

 นับตั้งแต่สมัยเมจิ (明治 เมจิ 1868-1912) ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นครอง

รำชย์ จะต้องมีกำรเปลี่ยนรัชศก (元号 เกงโง) เช่น หลังจำกสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ต่อมำขึ้นครองรำชย์ ญี่ปุ่นก็

เข้ำสูร่ชัศกไทโช (大正 ไทโช 1912-1926) รชัศกโชวะ (昭和 โชวะ 1926-1989) รชัศกเฮเซ (平成 เฮเซ 1989-2019)  

  ก่อนพิธีสละรำชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น รัฐบำลญี่ปุ่น ได้ประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 

1 เมษำยน 2019 ว่ำรัชศกใหม่ของประเทศญี่ปุ่นคือ เรวะ (令和) ซึ่งกระทรวงกำรต่ำงประเทศของญี่ปุ่นประกำศค�ำ

แปลภำษำองักฤษเป็น Beautiful Harmony พร้อมกบัค�ำอธบิำยจำกคณะกรรมกำรตัง้ชือ่รชัศกใหม่นีว่้ำ เป็นกำรคดั

สรรค�ำมำจำกบทกวีโบรำณ 万葉集 (มันโยชู) ของญี่ปุ่น ในครั้งนี้ไม่ได้ใช้ชื่อรัชศกแบบจีนตำมประเพณีที่เคยปฏิบัติ

มำแต่โบรำณ แต่น�ำค�ำ 2 ค�ำจำกบทกวีโบรำณของญี่ปุ่นเองมำร้อยเรียงขึ้นเป็นชื่อของรัชศกใหม่ ที่มีควำมหมำยอัน

แสดงถึง ควำมงดงำมของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่จะวัฒนำถำวรอย่ำงกลมกลืน 
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ภาพ 4 การประกาศชื่อรัชศกใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2019

ข้อมูลภาพ จาก https://www.kantei.go.jp/jp/headline/singengou/singengou_sentei.html

 ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีศึกษาของไทยให้ค�าอธิบายเพิ่มเติมในอีกแง่มุมหนึ่ง โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูล

ภาษาญีปุ่น่ว่า “รชัศกเรวะ มาจากส่วนหนึง่ในบทเกริน่น�าของบทกว ี32 บทเกีย่วกบัดอกบ๊วย ทีป่รากฏอยูใ่นประชมุ

บทกวีมันโยชู บทเกริ่นน�านี้เริ่มต้นว่า“ณ วันที่ 13 เดือนอ้าย ปีเท็มเปียวที่ 2 (ค.ศ. 730) ได้มีการจัดงานเลี้ยงรับรอง

ขึ้นที่คฤหาสน์ของ โอโตะโมะ ทะบิโตะ….” แล้วต่อด้วยข้อความที่เป็นที่มาของค�าว่า 令和 

 初春令月 気淑風和

初春の令月にして、気淑く風和ぎ

“เดือนมงคลต้นฤดูใบไม้ผลิ เริ่มแรกปีลมพัดอ่อนอัมพรใส”3 

 

 การเปลีย่นแปลงรชัศกนี ้ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ในสงัคมญีปุ่น่ ได้แก่ การตพีมิพ์ ปฏทินิ สมดุบนัทกึ 

สือ่สิง่พิมพ์ ธนบตัร เหรยีญกษาปณ์ สแตมป์ ใบขับข่ี เอกสารราชการ และระบบต่าง ๆ ทีใ่ช้ปีรชัศกเป็นข้อมลูอ้างองิ

การขานพระนามสมเด็จพระจักรพรรดิที่สละราชสมบัติ

 สิง่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอกีประการคอื การขานพระนามของสมเดจ็พระจกัรพรรดแิละจกัรพรรดนิ ีเนือ่งจาก

ทรงสละราชสมบตัใินขณะทีย่งัมชีีวติอยู ่ ซึง่ตามประเพณทีีม่มีาตัง้แต่สมยัเมจนิัน้ จกัรพรรดอิงค์ใหม่จะขึน้ครองราชย์

หลงัการสิน้พระชนม์ของพระราชบดิา และเป็นธรรมเนยีมทีช่าวญีปุ่น่จะขนานพระนามพระจกัรพรรดทิีส่ิน้พระชนม์

โดยใช้ชือ่ของรชัศก เช่น จกัรพรรดเิมจ ิจกัรพรรดไิทโช และจกัรพรรดโิชวะ แต่เนือ่งจากสมเดจ็พระจกัรพรรดอิากฮิิโตะ

ทรงสละราชสมบตัขิณะทีย่งัทรงพระชนมชีพ รฐับาลญ่ีปุน่จงึถวายพระนามสมเดจ็พระจกัรพรรดว่ิา 上皇 (โจโก หมายถึง 

พระเจ้าหลวง) และสมเด็จพระจักรพรรดินีว่า 上皇后 (โจโกโง หมายถึง พระพันปีหลวง) ส่วนค�าในภาษาอังกฤษ 

ใช้ว่า His Majesty the Emperor Emeritus และ Her Majesty the Emperor Emerita 

3 ค�าแปลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนิศา ธรรมวิวัฒน์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี คัดมาจาก https://www.facebook.com/ชมรมศึกษาวรรณคดีญี่ปุ่น

 วันที่ 2 เมษายน 2019
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ภาพ 5 พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก วันที่ 1 พฤษภำคม 2019

ที่มำ: https://biboroku.net/tennou-190501/

 ในวนัที ่1 พฤษภำคม 2019 พระรำชพธีิบรมรำชำภเิษก4 ของสมเดจ็พระจกัรพรรดอิงค์ใหม่ได้เริม่ขึน้อย่ำง

เรียบง่ำยด้วยกำรถวำยเครื่องรำชกกุธภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วย พระแสงดำบ (草薙の剣	Kusanagi no tsurugi) และ 

หยกรปูหยดน�ำ้ (八尺瓊勾玉	Yasakani no magatama)5  ในช่วงเช้ำ และให้นำยกรฐัมนตร ีประธำนรฐัสภำ ประธำน

ศำลฎีกำ และคณะรัฐมนตรีเข้ำเฝ้ำถวำยพระพรในช่วงเย็น และในวันที่ 4 พฤษภำคม 2019 เป็นครั้งแรกหลังจำก

ขึ้นครองรำชย์ ที่สมเด็จพระจักรพรรดินำรุฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมำซำโกะเสด็จออกมหำสมำคมที่

พระรำชวังหลวงให้ประชำชนชำวญี่ปุ่นได้ชื่นชมพระบำรมี

 ในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก สมเด็จพระจักรพรรดินำรุฮิโตะ ทรงมีพระรำชด�ำรัสที่จะสืบสำนตำมรอย

พระบิดำว่ำ6

 บดันีข้้าพเจ้าได้สบืทอดราชบลัลงัก์ ตามกฎรฐัธรรมนญูของญีปุ่่นและกฎมณเฑยีรบาลของราชวงศ์ ข้าพเจ้า

ขอน้อมรับภารกจิอนัใหญ่หลวงนีไ้ว้ด้วยจิตตัง้มัน่ เมือ่หวนระลกึถงึภารกิจของสมเดจ็พระจกัรพรรด ินบัตัง้แต่ทรงรับ

ต�าแหน่งซึ่งยาวนานมานับกว่า 30 ปีนั้น พระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะให้เกิดความสงบสันติของโลกและความสุขของปวง

ชนในชาติ พระองค์ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพสกนิกรในทุกขณะ และได้แสดงความเข้มแข็งนี้ให้ประจักษ์ โดยการ

ปฏิบตัพิระราชกรณยีกจิแต่ละอย่างด้วยความมุ่งมัน่จรงิใจ  ข้าพเจ้ารูส้กึเคารพเทดิทนูและซาบซึง้ในพระกรุณาธคุิณ

เมือ่ต้องมาสบืทอดต�าแหน่งจกัรพรรดใินเวลานี ้ข้าพเจ้าได้ตระหนกัถงึการยดึถอืตามแนวทางทีส่มเดจ็พระจกัรพรรดิ

และจักรพรรดินี รวมถึงจักรพรรดิองค์อื่น ๆ ในอดีต ได้ทรงปฏิบัติ และจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าขอให้

สัตย์ปฏิญานว่าจะ ค�านึงถึงประชาชน ใกล้ชิดกับประชาชน ด�ารงบทบาทเป็นสัญลักษณ์ของชาติตามระบอบการ

ปกครองญีปุ่น่ทีก่�าหนดไว้ในรฐัธรรมนญู  และด้วยความปรารถนาอย่างยิง่ทีจ่ะเห็นประชาชนมคีวามสุข ประเทศชาติ

เจริญรุ่งเรือง และโลกมีความสงบสุข 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

5 เครื่องรำชกกุธภัณฑ์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งกำรสืบทอดรำชบัลลังก์นั้นจะประกอบด้วย 3 สิ่งคือ กระจก พระแสงดำบ และอัญมณี แต่ในพระรำชพิธีครั้งนี้ไม่ได้น�ำ กระจก มำด้วย 

 เนื่องจำกมีอำยุนับพันปี จึงได้ประดิษฐำนไว้ที่ ศำลเจ้ำอิเสะ  
6 「日本国憲法及び皇室典範特例法の定めるところにより、ここに皇位を継承しました。この身に負った重責を思うと粛然たる思いがします。顧みれ 

	 ば、上皇陛下には御即位より、30年以上の長きにわたり、世界の平和と国民の幸せを願われ、いかなる時も国民と苦楽を共にされながら、その強い御 

	 (み）心を御自身のお姿でお示しになりつつ、一つ一つのお務めに真摯に取り組んでこられました。上皇陛下がお示しになった象徴としてのお姿に心 

	 からの敬意と感謝を申し上げますここに、皇位を継承するに当たり、上皇陛下のこれまでの歩みに深く思いを致し、また、歴代の天皇のなさりようを 

	 心にとどめ、自己の研鑽（さん）に励むとともに、常に国民を思い、国民に寄り添いながら、憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴として 

	 の責務を果たすことを誓い、国民の幸せと国の一層の発展、そして世界の平和を切に希望します。」		

4 剣璽等承継の儀  และ 即位後朝見の儀
けんじとうしょうけい そくいごちょうけんぎ

ぎ
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 หลังพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกแล้วยังมี พระรำชพิธีที่ส�ำคัญ ๆ อีกดังนี้

 วันที่ 22 ตุลำคม พิธีประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรต่อนำนำประชำชำติถึงกำรเสด็จขึ้นครองรำชย์ของพระ

จกัรพรรดอิงค์ใหม่ของประเทศญีปุ่น่ ณ ท้องพระโรงในพระรำชวงัอมิพเิรยีล7  และพธิเีสดจ็เลยีบพระนครโดยกระบวน

พยุหยำตรำ8  สมเด็จพระจักรพรรดินำรุฮิโตะและพระจักรพรรดินีมำซำโกะ จะประทับรถเปิดประทุนออกจำกพระ

รำชวงัอมิพเิรยีลไปยงัพระรำชวงัอำกำซำกะเป็นระยะทำง 4.6 กโิลเมตรเพือ่ให้พสกนกิรชำวญีปุ่น่ได้ชืน่ชมพระบำรมี 

ตำมเส้นทำงจะผ่ำนสถำนที่ส�ำคัญต่ำง ๆ เช่น รัฐสภำ เป็นต้น

  วนัที ่23 ตลุำคม จะมงีำนสโมสรสนันบิำต เพือ่แสดงควำมขอบคณุต่อรำชอำคนัตกุะและประมขุหรอืผูแ้ทน

จำกประเทศต่ำงๆ ที่มำร่วมถวำยพระพร โดยมีนำยกรัฐมนตรีและภริยำเป็นเจ้ำภำพ

  วันที่ 14-15 พฤศจิกำยน จะมีพิธีไดโจไซ9  เพื่อเฉลิมฉลองจักรพรรดิองค์ใหม่ ซึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวใน 1 

รชัสมยั จัดขึ้นช่วงเวลำ 6 โมงเยน็ของวนัที ่14 พฤศจกิำยน จนถงึประมำณตี 3 ครึ่งของวันที ่15 พฤศจิกำยน ภำยใน

เขตพระรำชฐำน จะเป็นพธิกีำรรบัประทำนอำหำรร่วมกบัเทพเจ้ำ และภำวนำขอให้ประเทศชำตแิละประชำชนอยู่เยน็

เป็นสุข 

 วันที่ 19 เมษำยน 2020 จะมีพระรำชพิธีแต่งตั้งรัชทำยำท โดยประเทศญี่ปุ่นจะมีรัชทำยำทล�ำดับที่ 1 คือ 

เจ้ำชำยฟูมิฮิโตะ พระอนุชำของสมเด็จพระจักรพรรดินำรุฮิโตะ และรัชทำยำทล�ำดับที่ 2 ได้แก่ เจ้ำชำยฮิซำฮิโตะ 

พระโอรสของเจ้ำชำยฟูมิฮิโตะ ตำมล�ำดับกำรสืบสันตติวงศ์ของรำชวงศ์ญี่ปุ่น 

7 即位礼正殿の儀
8 祝賀御列の儀
9 大嘗祭

そくいれいせいでん

しゅくがおんれつ

だいじょうさい

ぎ

ぎ

ภาพ 6 ล�ำดับกำรสืบสันตติวงศ์ของรำชวงศ์ญี่ปุ่น

ที่มำ: https://www.bbc.com/thai/47877308
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 เป็นท่ีน่ำสังเกตว่ำ ในขณะเดียวกับที่ประเทศญี่ปุ่นมีพิธีสละรำชสมบัติและพิธีบรมรำชำภิเษกจักรพรรดิ

พระองค์ใหม่ ประเทศไทยเอง กม็พีธีิบรมรำชำภเิษกของสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกูร 

ในวันที่ 4 พฤษภำคม ทรงเฉลิมพระนำมใหม่ว่ำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ 

มหศิรภมูพิลรำชวรำงกรู กติสิริิสมบรูณอดลุยเดช สยำมนิทรำธเิบศรำชวโรดม บรมนำถบพติร พระวชริเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

และพระองค์ทรงมีพระปฐมบรมรำชโองกำรแก่พสกนกิรชำวไทยทัง้หลำยว่ำ “เราจะสบืสานรกัษาและต่อยอด และ

ครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 

 นับได้ว่ำเดือนพฤษภำคม 2019 ที่ผ่ำนมำ เป็นช่วงเวลำมหำมงคลของทั้งสองประเทศ กำรเปลี่ยนรัชศกสู่

สมัยเรวะของรำชวงศ์ญี่ปุ่นและกำรเปลี่ยนสู่รัชกำลที่ 10 ของรำชวงศ์ไทย ที่ทั้งจักรพรรดิญี่ปุ่นและกษัตริย์ของไทย

ได้แสดงปณิธำนตั้งมั่นที่จะสืบสำนตำมรอยพระรำชบิดำนั้น น่ำจะส่งผลให้มิตรภำพควำมสัมพันธ์ระหว่ำงญี่ปุ่นกับ

ไทย มีควำมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและด�ำรงอยู่ยำวนำนชั่วนิรันดร์ 

 อย่ำงไรก็ดี เนื่องด้วยกฎมณเฑียรบำลของญี่ปุ่นระบุว่ำ รำชนิกูลชำยเท่ำนั้นที่สำมำรถสืบรำชสันตติวงศ์ได้ 

และสมำชกิรำชวงศ์หญงิทีส่มรสกบัสำมญัชนจะต้องสละฐำนนัดร ดงันัน้แม้ว่ำสมำชกิรำชวงศ์ญีปุ่น่จะม ี18 พระองค์ 

แต่สมำชกิรำชวงศ์ทีเ่หลอือยูล้่วนแต่เป็นสตร ีขณะนีจ้งึมคีวำมพยำยำมทีจ่ะแก้ไขกฎมณเฑียรบำลเพือ่ไม่ให้เกิดควำม

เสี่ยงที่รำชวงศ์ญี่ปุ่นจะถึงกำลสูญสลำยเพรำะไร้ผู้สืบทอด

 เหตุกำรณ์ครั้งน้ีนับได้ว่ำเป็นกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศำสตร์ของญี่ปุ่น ประเทศ

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประวัติศำสตร์ยำวนำนนับพันปี  และมีกำรเปลี่ยนแปลงในหลำกหลำยมิติอยู่ตลอดเวลำ โดย

เฉพำะอย่ำงยิ่ง ด้ำนควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำร เทคโนโลยีต่ำง ๆ อย่ำงไรก็ตำม แม้กำลเวลำ สภำพแวดล้อมจะ

เปลี่ยนแปลงไปเช่นใดก็ตำม ญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นประเทศที่ให้ควำมส�ำคัญกับขนบประเพณี ธรรมเนียมที่มีมำแต่โบรำณ

ดังจะเห็นได้จำกพิธีกำรต่ำง ๆ 
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