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เอกลัักษณ์์ความงดงามของสวนญี่่�ปุ่่�น

	 	 สวนญ่ี่�ปุ่่�นม่ีปุ่ระวัติิศาสติร์มีาอย่า่งย่าวนาน	ผู้้�คนสามีารถ
ช่ื่�นชื่มีความีงดงามีของธรรมีชื่าติิอันอ่ดมีสมีบู้รณ์์ของญ่ี่�ปุ่่�นซ่ึ่�งมี่
ความีงดงามีอันเป็ุ่นเอกลัักษณ์์ไปุ่ติามีฤด้กาลัต่ิางๆทัั้�งส่�ฤด้	 การ
ช่ื่�นชื่มีธรรมีชื่าติิภาย่ในสวนให้�ความีร้�ส่กราวกับูว่าตัิวเราได�รวมี
เป็ุ่นส่วนห้น่�งกับูธรรมีชื่าติิ	 ผู่้านการมีองด�วย่ติา	 แลัะการสัมีผัู้ส
ด�วย่จิิติใจิทั้ำาให้�สามีารถเข�าใกลั�แก่นของความีงดงามีได�มีากยิ่�งข่�น	
	 การจิำาลัองทัั้ศน่ย่ภาพทั้างธรรมีชื่าติิถ่อเป็ุ่นเอกลัักษณ์์ความี
งดงามีของสวนญ่ี่�ปุ่่�น	 โดย่การจัิดวางติ�นไมี�ชื่นิดต่ิางๆ	 พร�อมีทัั้�ง
หิ้น	ทั้ราย่		เนินเขาเท่ั้ย่มี	บู่อนำ�า	แลัะ	ลัำาธาร	ไปุ่ติามีร้ปุ่แบูบูองค์
ปุ่ระกอบูทั้างศิลัปุ่ะ	 ในทั้างกลัับูกัน	 สวนในร้ปุ่แบูบูติะวันติก	 จัิด
วางติ�นไมี�แลัะหิ้นในร้ปุ่แบูบูเรขาคณิ์ติ	ต่ิางกับูสวนญ่ี่�ปุ่่�น	ท่ั้�ใชื่�การ

จิำาลัองทัั้ศน่ย่ภาพทั้างธรรมีชื่าติิ	 พย่าย่ามีลัดการแต่ิงเติิมีของ
มีน่ษย่์	ปุ่ล่ัอย่ให้�เป็ุ่นไปุ่ติามีธรรมีชื่าติิมีากท่ั้�ส่ด	
	 การจัิดสวนให้�มี่ทัั้ศน่ย่ภาพในแต่ิลัะแบูบู	 นักจัิดสวนย่่ดห้ลััก
พ่�นฐาน	3	ข�อ	ปุ่ระกอบูไปุ่ด�วย่	“ลัดขนาด”	“สัญี่ญี่ะ”	แลัะ	“ย่่มี
ทัั้ศน่ย่ภาพ”	ลัำาดับูแรก	“ลัดขนาด”	ค่อ	การลัดขนาดองคป์ุ่ระกอบู
ทั้างทัั้ศน่ย่ภาพทั้างธรรมีชื่าติิลัง	 เช่ื่น	 จิำาลัอง	 ภ้เขา	 ห้ร่อ	 แม่ีนำ�า	
เพ่�อจัิดวางในพ่�นท่ั้�ว่างท่ั้�ม่ีขนาดจิำากัด	 ถัดมีา	 “สัญี่ญี่ะ”	 ค่อ	 สิ�ง
ท่ั้�เป็ุ่นนามีธรรมี	 เช่ื่น	 การใชื่�ทั้ราย่ส่ขาวเป็ุ่นสัญี่ลัักษณ์์แทั้นทั้�อง
ทั้ะเลั	 เป็ุ่นติ�น	 แลัะทั้�าย่ท่ั้�ส่ด	 “ย่่มีทัั้ศน่ย่ภาพ”	 นักจัิดสวนมัีกใชื่�	
“ภ้เขา”	 ห้ร่อ	 “ทั้ะเลั”	 เป็ุ่นพ่�นห้ลัังทัั้ศน่ย่ภาพของสวนในพ่�นท่ั้�
กลัางแจิ�ง	ซ่ึ่�งถ่อเป็ุ่นส่วนห้น่�งขององค์ปุ่ระกอบูท่ั้�สำาคัญี่	
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สามสวนข้�นชื่่�อของญี่่�ปุ่่�น

	 ส วน เคน โร ค่ เ อ็ น 	 ตัิ� ง
อย่้่ ในบูริเวณ์ใจิกลัางเม่ีอง																						
คานาซึ่าวะ	 สวนแห่้งน่�สร�าง
ด�วย่ร้ปุ่แบูบู	“สวนแบูบูไคย่้”	
ปุ่ระกอบูกับูเทั้คนิคในการ
จัิดสวนของย่่คสมัีย่ต่ิางๆ	 จ่ิง
สามีารถช่ื่�นชื่มีความีงดงามี

ของธรรมีชื่าติิภาย่ในสวนได�ในแต่ิลัะฤด้กาลั	 ย่กตัิวอย่่างเช่ื่น	
ในช่ื่วงฤด้ใบูไมี�ผู้ลิั	ติ�นบู๊วย่จิำานวนกว่า	200	ติ�นจิะผู้ลิัดอกส่ขาว
แลัะส่แดง		พร�อมีทัั้�งติ�นซึ่าก่ระท่ั้�ม่ีมีากถ่ง	20	สาย่พันธ์่	จิำานวน	
420	 ติ�นต่ิางผู้ลิัดอกออกให้�ผู้้�คนได�ช่ื่�นชื่มี	 นอกจิากน่�	 ในช่ื่วง
ฤด้ใบูไมี�ผู้ลิัย่ังสามีารถเพลิัดเพลิันไปุ่กับูความีงดงามีของใบูไมี�
เปุ่ล่ั�ย่นส่ท่ั้�ม่ีส่แดงสด	

	 ภาย่ ในสวนโครา ค่ เ อ็น 	 ม่ี
ทัั้ศน่ย่ภาพอันงดงามีท่ั้� เ กิดจิาก
การผู้สมีกลัมีกล่ันระห้ว่างปุ่ราสาทั้																		
โอกาย่ามีะแลัะภ้เขาโดย่รอบู	 สวน
แห่้งน่�สร�างข่�นในปีุ่	 ค.ศ.	 1626	 ถ่อ
เป็ุ่นสวนร้ปุ่แบูบูไคย่้ทั้่�งดงามีทั้่�ส่ด
แห่้งห้น่�ง	 ภาย่ในสวนแห่้งน่�ย่ังม่ี

ทั้ะเลัสาบู	 ซ่ึ่�งพ่�นท่ั้�เกาะเห้น่อทั้ะเลัสาบูเป็ุ่นท่ั้�ตัิ�งของวัดขนาดเล็ักท่ั้�
สร�างข่�นเพ่�อบู้ชื่าเทั้พ่เบ็ูนไซึ่เทั้น	 (พระส่รัสวด่)	 ท่ั้�ได�รับูอิทั้ธิพลัมีา
จิากปุ่ระเทั้ศอินเด่ย่	แลัะถ่อเป็ุ่น	1	ใน	7	 เทั้พเจิ�าแห่้งโชื่คลัาภของ
ญ่ี่�ปุ่่�น	นอกจิากน่�	ยั่งม่ีสะพานห้นิท่ั้�ใชื่�ข�ามีไปุ่ย่งัเกาะดังกล่ัาว	เร่ย่กว่า	
“สะพานโทั้เกติส่	(สะพานพระจินัทั้ร์เต็ิมีดวง)”	อนัเน่�องจิากสะพาน
ม่ีลัักษณ์ะเปุ่น็คร่�งวงกลัมีเมี่�อสะทั้�อนกบัูผู่้นนำ�าของทั้ะเลัสาบูจิะกลัาย่
เป็ุ่นร้ปุ่วงกลัมี

	 สวนไคราค่ เ อ็น	 สร�าง ข่�น
ในย่่คสมัีย่เอโดะ	 โดย่โทั้ค่งาวะ																										
นาริอากิ	 เจิ�าเม่ีองมิีโติะลัำาดับูท่ั้�	 9																											
ช่ื่�อของ	“สวนไคราค่เอ็น”	ม่ีความี
ห้มีาย่ว่า	 “เพลัิดเพลัินร่วมีกัน”	
อันเกิดจิากความีคิดของเจิ�าเม่ีอง
ท่ั้�ใชื่�สวนแห่้งน่�เป็ุ่นสถานท่ั้�ท่ั้�ให้�

ปุ่ระชื่าชื่นท่ั้�พำานักอาศัย่ในเม่ีองใชื่�เป็ุ่นสถานท่ั้�พักผู่้อนห้ย่่อนใจิ
ร่วมีกัน	ภาย่ในสวนแห่้งน่�ม่ีติ�นบู๊วย่นานาชื่นิดราว	100	สาย่พันธ์่	
จิำานวนมีากกว่า	3,000	ติ�น	ซ่ึ่�งในช่ื่วงติ�นของฤด้ใบูไมี�ผู้ลิั	ติ�นบู๊วย่
เห้ล่ัาน่�จิะออกดอกพร�อมีส่งกลิั�มีห้อมีอบูอวลัไปุ่ทัั้�ว	นอกจิากน่�	ยั่ง
สามีารถเพลิัดเพลิันไปุ่กับูดอกไมี�นานาพันธ์่	ภาย่ในสวนไคราค่เอ็น	
ในแต่ิลัะฤด้กาลัได�ติลัอดทัั้�งปีุ่	เริ�มีตัิ�งแต่ิ	“เทั้ศกาลัดอกบู๊วย่”	ในช่ื่วง
ปุ่ลัาย่เด่อนก่มีภาพนัธ์ไปุ่จินถ่งกลัางเด่อนมีน่าคมี	จิากนั�น	ชื่มีความี
งามีของดอกซึ่าก่ระ	ก่ห้ลัาบูพันปีุ่	ในฤด้ใบูไมี�ร่วง	ดอกของติ�นฮางิ
จิะผู้ลิับูาน	แลัะในช่ื่วงติ�นฤด้ห้นาว	ก็ย่ังสามีารถเพลิัดเพลิันไปุ่กับู
ดอกซึ่าก่ระนิ คิ
ซึ่าก	ิ(ดอกซึ่าก่ระ
ท่ั้�บูานสองฤด้)	ได�
อ่กด�วย่

	 “สามสวนข้�นชื่่�อของญี่่�ปุ่่�น”	เปุ่น็สวนท่ี่�ม่ทัี่ศน่ยภาพท่ี่�งดงามโดดเด่นเปุ่น็เอกลัักษณ์	์3	แห่่ง	ซึ่่�งปุ่ระกอบไปุ่
ดว้ย	“สวนเคนโรคเ่อน็”	แห่่งเม่องคานาซึ่าวะ	“สวนโคราคเ่อน็”	แห่่งเม่องโอกายามะ	แลัะ	“สวนไคราคเ่อน็”	
แห่ง่เม่องมโิตะ	เน่�องจาก	สามารถเพลัดิเพลันิกบัความงดงามของสวนข้�นชื่่�อทัี่�งสามแห่่งน่�ที่่�เปุ่น็เอกลัักษณ์์
ได้ในแต่ลัะฤดูกาลั	จ้งที่ำาให่้ม่นักที่่องเที่่�ยวจากที่ั�งในปุ่ระเที่ศแลัะจากต่างปุ่ระเที่ศจำานวนมากมาเย่อน

“สวน
เคนโรคุเอ็็น”

“สวน
โคราคุเอ็็น” 

“สวน
ไคราคุเอ็็น” 

เมืือ็งคานาซาวะ
จัังหวัดอ็ิชิิกาวะ

เมืือ็งโอ็กายามืะ
จัังหวัดโอ็กายามืะ

เมืือ็งมืิโตะ
จัังหวัดอ็ิบารากิ
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ปุ่ระเภที่ของสวนญี่่�ปุ่่�น

สวนในสมืัยโบราณ

สวนรูปแบบชิินเด็นสึคุริ 

	 สวนญี่่�ปุ่่�นแบ่งออกเปุ่็น	2	ปุ่ระเภที่ให่ญี่่ๆ	ได้แก่	“ส่คิยามะ	(สวนเนินเขา)”	ซึ่่�งปุ่ระกอบด้วย	เนินเขาแลัะ
บ่อนำ�า	แลัะ	“ฮิิรานิวะ	(สวนพ้�นที่่�ราบ)”	สวนที่่�จัดบนพ้�นที่่�ราบโดยไม่ม่องค์ปุ่ระกอบของเนินเขาแลัะบ่อนำ�า	
ในเร่�มแรก	คฤห่าสน์ส่วนให่ญ่ี่นิยมจัดสวนในรูปุ่แบบ	 “ส่คิยามะ	 (สวนเนินเขา)”	 แลัะในสถานท่ี่�ท่ี่�ม่พ้�นท่ี่�
จำากัด	มักจะจัดสวนในรูปุ่แบบ	“ฮิิรานิวะ	(สวนพ้�นที่่�ราบ)”	ต่อมาในภายห่ลััง	รูปุ่แบบสวนพ้�นที่่�ราบได้รับ
ความนิยมมากยิ�งข้�นเน่�องจาก	ถูกนำาเสนอร่วมกับพธ่ิีชื่งชื่าแลัะห่อ้งชื่งชื่า	วารสารจากญ่ี่�ปุ่่�นฉบับน่�	จะขอ
แนะนำาปุ่ระวัติแลัะลัักษณ์ะของสวนญี่่�ปุ่่�นในรูปุ่แบบต่างๆที่่�ได้รับอิที่ธีิพลัในแต่ลัะย่คสมัยแลัะพัฒนาข้�นจน
ม่เอกลัักษณ์์เฉพาะของสวนแต่ลัะปุ่ระเภที่

 สวนญ่ี่�ปุ่่�นในรปูุ่แบบแรกของปุ่ระเทศ
ญ่ี่�ปุ่่�นเท่าท่�ทราบกันในปัุ่จจ่บัน ต้้องย้้อน
กลัับไปุ่ในย่้คอาส่กะ (ค.ศ. 593-710) 
แลัะในย่้คนาระ (ค.ศ. 710-794) ในดิน
แดนย้ามาโต้ะ (จังหวัดนาระในปัุ่จจ่บัน) 
พระราชวงศแ์ลัะเหล่ัาต้ระกูลัท่�ม่อิทธิิพลั
ในเวลัานั�น นิย้มจัดสวนให้ม่ทัศน่ย้ภาพ
ราวกับท้องทะเลั ด้วย้การข่ดสระนำ�า
ขนาดใหญ่ี่โดย้ม่เกาะเล็ักๆอยู่้ พร้อมทั�ง
ปุ่ระดับด้วย้ทราย้ต้ามแนวของชาย้หาด

 ในปีุ่ ค.ศ. 794 เมืองหลัวงของปุ่ระเทศญ่ี่�ปุ่่�นได้ถููกย้้าย้จาก           
นาระไปุ่ยั้งเก่ย้วโต้ แลัะเป็ุ่นการเปิุ่ดปุ่ระตู้เข้าสู่ย่้คเฮอัน (ค.ศ. 794-
1185) ต้ระกูลัฟููจิวาระ ในฐานะต้ระกูลัผูู้้ม่อำานาจหน่�งเด่ย้วอยู่้ใน
มือ ณ เวลัานั�น ได้พัฒนาศิลัปุ่ะแลัะวัฒนธิรรมภาย้ใต้้แนวความคิด
ท่�เป็ุ่นเอกลัักษณข์องญ่ี่�ปุ่่�น เหลัา่บรรดาต้ระกลูัผูู้้สูงศักดิ� อาศัย้อยู่้ใน
คฤหาสน์หรูหราท่�สร้างด้วย้รูปุ่แบบท่�เร่ย้กว่า “ชินเด็นส่ค่ริ” สวนใน
ย่้คน่�จ่งม่ความโอ่อ่าเป็ุ่นอย่้างมาก 
 ลัักษณะภูมิศาสต้ร์ของเก่ย้วโต้ ม่แม่นำ�าหลัาย้สาย้มาบรรจบกัน 
แลัะม่นำ�าผู่้ดข่�นต้ามธิรรมชาติ้อยู่้เป็ุ่นจำานวนมาก ในฤดูร้อนของเก่ย้วโต้ม่อากาศแบบร้อนชื�น ผูู้้คนจ่งนิย้มสร้างนำ�าต้กแลัะสระนำ�า
เพื�อสัมผัู้สความเย็้นสบาย้ ลัำาธิารนำ�าท่�เร่ย้กว่า “ย้าริมิส่” ถููกสร้างข่�นให้ไหลัผู่้านระหว่างอาคารแลัะพื�นท่�ภาย้ในสวนของคฤหาสน์ 
สระนำ�าม่พื�นท่�ขนาดใหญ่ี่มากจนสามารถูวางเรือลังในสระนำ�าได้ นอกจากน่�ยั้งก่อสร้างศาลัาสำาหรับต้กปุ่ลัายื้�นออกมาบนพื�นนำ�าแลัะ
เชื�อมต่้อไปุ่ย้งัเฉล่ัย้งเพื�อไปุ่ย้งัส่วนอื�นๆของอาคาร ศาลัาย้งัถููกสรา้งมาเพื�อใช้เพลิัดเพลันิกับอากาศเย้น็ในต้อนกลัางคนื รวมไปุ่ถู่งชม
พระจันทร์แลัะหิมะ พื�นท่�ระหว่างอาคารหลัักแลัะสระนำ�าถููกต้กแต้ง่ด้วย้ทราย้ส่ขาว เปุ่น็สถูานท่�สำาหรบัจัดงานพธ่ิิอันงดงามราวกบั
ภาพเข่ย้น
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ปุ่ระเภที่ของสวนญี่่�ปุ่่�น สวนรูปแบบโจัโด

สวนรูปแบบห้อ็งพิิธีีชิงชิา

สวนรูปแบบเซ็น

สวนรูปแบบไคยู

 ตั้�งแต่้ศต้วรรษท่� 10 จนถู่ง ศต้วรรษท่� 11 เหล่ัาชนชั�น
สูงของญ่ี่�ปุ่่�นม่ความศรัทธิาอย่้างแรงกล้ัาในการปุ่ฏิิบัติ้ธิรรม
ต้ามหลัักศาสนาพ่ทธิมากยิ้�งข่�น จนเกิดความคิดว่า คำา
สอนท่�ถููกต้้องต้ามหลัักพระพ่ทธิศาสนาจะเสื�อมถูอย้ลัง ได้
แพรข่ย้าย้ออกไปุ่  จ่งม่การจดัทำาสวนในรปูุ่แบบ “โจโด (ดนิ
แดนบริส่ทธิิ�)” ข่�นเพื�อจำาลัองภาพดินแดนบริส่ทธิิ�ต้ามท่�ถููก
บรรย้าย้ไว้ในคัมภ่ร์ของศาสนาพ่ทธิ  สวนรูปุ่แบบน่�ม่สระนำ�า
อยู่้เป็ุ่นจ่ดศูนย์้กลัาง ม่สะพานโค้งเชื�อมไปุ่ยั้งเกาะท่�อยู่้ต้รง
กลัาง ซ่�งในปัุ่จจ่บัน เรายั้งสามารถูชมบรรย้ากาศของสวน
รูปุ่แบบโจโด ได้จากสวนของวัดโมส่จิ จังหวัดอิวาเต้ะแลัะ 
สวนชิรามิส่ อามิดาโด จังหวัดฟู่ค่ชิมะ

 สวนรูปุ่แบบห้องพิธ่ิชงชา เต็้มเปีุ่�ย้มไปุ่ด้วย้บรรย้ากาศท่�
ทำาให้จิต้ใจสงบ ซ่�งได้รับการพัฒนามาจากวัฒนธิรรมชา โดย้ 
“เซ็น โนะ ริคิว (ค.ศ. 1522 – 1591) ปุ่รมาจารย์้วิถู่แห่ง
ชา” สวนรูปุ่แบบน่�สร้างข่�นโดย้หล่ักเล่ั�ย้งสิ�งของปุ่ระดิษฐ์
จากมือของมน่ษย์้ แลัะพย้าย้ามคงความเป็ุ่นรูปุ่ลัักษณ์ต้าม
ธิรรมชาติ้ โดย้ผู่้านสวนรูปุ่แบบน่�เพื�อไปุ่ยั้งห้องปุ่ระกอบพิธ่ิ
ชงชา สวนญ่ี่�ปุ่่�นในปุ่ัจจ่บัน ได้รับเอาองค์ปุ่ระกอบท่�สำาคัญี่
จำานวนมากท่�ได้รับอิทธิิพลัมาจากสวนรูปุ่แบบห้องพิธ่ิชงชา 
เช่น ทางเดินหิน ต้ะเก่ย้งหิน การจัดพันธ์่ิไม้เป็ุ่นกล่่ัม รวมไปุ่
ถู่งบ่อนำ�าสำาหรับล้ัางมือ เป็ุ่นต้้น การออกแบบห้องพิธ่ิชงชา
ให้ม่ความเร่ย้บง่าย้ในการเสิร์ฟูชาให้กับแขก เป็ุ่นรากฐาน
สำาคัญี่ในการจัดรูปุ่แบบสวนรูปุ่แบบน่�

 จากย่้คเฮอันเข้าสู่ย่้คคามาค่ระ (ค.ศ. 1185 -1333) เป็ุ่น
ย่้คสมัย้ท่�เหล่ัาชนชั�นนักรบเรืองอำานาจ แลัะได้รับอิทธิิพลั
จากศาสนาพ่ทธินิกาย้เซ็น ซ่�งนำามาสู่การเปุ่ล่ั�ย้นแปุ่ลังรูปุ่
แบบของอาคารท่�พักอาศัย้ รวมไปุ่ถู่งรูปุ่แบบของสวน เหล่ัา
บรรดาชนชั�นนักรบ แลัะนาย้ทัพระดับสูง ไม่ม่ปุ่ระเพณ่จัด
งานพิธ่ิท่�ใหญ่ี่โต้หรูหราในสวนภาย้ในท่�พักของตั้วเอง  สวน
รูปุ่แบบน่�ยั้งได้รับอิทธิิพลัอย่้างแรงกล้ัาจากศาสนาพ่ทธินิกาย้
เซ็น ซ่�งม่เอกลัักษณ์ด้วย้การจัดสวนในรูปุ่แบบนามธิรรม
อย่้างมาก การจัดวางต้ำาแหน่งของก้อนหินสะท้อนถู่งภูเขา
แลัะนำ�าต้ก ทราย้ส่ขาวนำามาใช้แทนคลืั�นนำ�าไหลั สวนรูปุ่แบบ
เช่นน่� สามารถูชมได้เฉพาะท่�ปุ่ระเทศญ่ี่�ปุ่่�นเพ่ย้งเท่านั�น

 สวนญ่ี่�ปุ่่�นได้ถููกสร้างข่�นในรูปุ่แบบต่้างๆนานามาเป็ุ่น
ระย้ะเวลัาย้าวนานกว่าหลัาย้ศต้วรรษ จนกระทั�งเกิด “สวน
รูปุ่แบบไคยู้” ในย่้คเอโดะ (ค.ศ. 1603 -1867) หินแลัะ
ต้้นไม้ท่�ม่ความสวย้งามถููกนำามาใช้เพื�อจำาลัองทัศน่ย้ภาพท่�
ม่ชื�อเส่ย้งซ่�งม่ขนาดย่้อม ผูู้้คนเพลิัดเพลิันไปุ่กับการเดินชม
ทัศน่ย้ภาพท่�งดงามของการเปุ่ล่ั�ย้นแปุ่ลังฤดูกาลัต้ลัอดทั�ง
ส่�ฤดู พร้อมทั�งสระนำ�าขนาดใหญี่่ภาย้ในสวน สวนภาย้ใน                     
พระราชวังคัทส่ระ ในจังหวัดเก่ย้วโต้ ถููกสร้างข่�นในช่วงต้้น
สมัย้เอโดะ เป็ุ่นตั้วอย่้างของสวนในรูปุ่แบบไคยู้ ซ่�งม่สระนำ�า
อยู่้ต้รงกลัางแลัะถููกราย้ล้ัอมไปุ่ด้วย้ศาลัาแลัะห้องพิธ่ิชงชา



6

©アフロ©アフロ

©アフロ©アフロ

©アフロ©アフロ

สวนญี่่�ปุ่่�นในแต่ลัะภูมิภาค

สวนร่ที่ส่ร่น	(จังห่วัดคากาวะ)	

สวนซึ่่ยเซึ่็นจ่	โจจูเอ็น	(จังห่วัดค่มาโมโตะ)

สวนโคอิชื่ิคาวะ	โคราค่เอ็น	(กร่งโตเก่ยว)	

	 สวนริทั้ส่รินสร�างข่�นเม่ี�อ	300	ปีุ่	ก่อน	สวนขนาดให้ญ่ี่
ท่ั้�ม่ีภ้เขาเป็ุ่นฉากห้ลััง	ถ่อเป็ุ่นสมีบัูติิทั้างวัฒนธรรมีปุ่ระจิำา
ชื่าติิของปุ่ระเทั้ศญ่ี่�ปุ่่�นท่ั้�ม่ีขนาดให้ญ่ี่ท่ั้�ส่ด	ด�วย่ความีกว�าง
กว่า	75	เฮกเติอร	์อ่กทัั้�งย่งัได�รบัู	“Michelin	Green	Guide	
Japan”	 	3	ดาว	 อันห้มีาย่ถ่ง	“ค่�มีค่าต่ิอการเดินทั้างมีา
เย่่อน”	 ในการแนะนำาการทั้่องเท่ั้�ย่วของญ่ี่�ปุ่่�นในปุ่ี	 ค.ศ.	
2009

	 สวนซ่ึ่ย่เซ็ึ่นจิิ	โจิจ้ิเอ็น	ม่ีปุ่ระวัติิอันย่าวนาน
กว่า	 400	 ปีุ่	 สวนแห่้งน่�สร�างให้�ม่ีทัั้ศน่ย่ภาพ
ภาย่ในสวนท่ั้�งดงามี	อันปุ่ระกอบูไปุ่ด�วย่สระนำ�า
ท่ั้�ตัิ�งอย่้่กลัางสวน	ราย่ลั�อมีไปุ่ด�วย่องค์ปุ่ระกอบู
ต่ิางๆ	 เช่ื่น	 สะพานหิ้น	 ศาลัาแบูบูญ่ี่�ปุ่่�น	 รวมี
ไปุ่ถ่งเนินเขาเต่ิ�ย่ๆส่เข่ย่วขจ่ิ	 เป็ุ่นติ�น	 สวนแห้่ง
น่�	 ม่ีช่ื่�อเส่ย่งในเร่�องนำ�าท่ั้�ใสบูริส่ทั้ธิ�	 โดย่เฉพาะ	
นำ�าผู่้ดติามีธรรมีชื่าติิท่ั้�ปุ่รากฎให้�เห็้นตัิ�งแต่ิเม่ี�อ
เริ�มีสร�างสวนแห่้งน่�	 ย่ังคงไห้ลัต่ิอเน่�องมีาจินถ่ง
ปัุ่จิจ่ิบัูน

	 สวนโคอิชิื่คาวะ	โคราค่เอ็น	อย่้่ติิดกับู	“โติเก่ย่วโดมี”	
สวนแห่้งน่�ได�รับูการย่กย่่องให้�เป็ุ่น	 “สถานท่ั้�สำาคัญี่ทั้าง
ปุ่ระวัติิศาสติร์”	 แลัะ	 “สถานท่ั้�ทัั้ศน่ย่ภาพงดงามี”	 อ่ก
ทัั้�งย่ังเป็ุ่นสวนท่ั้�เก่าแก่ท่ั้�ส่ดของกร่งโติเก่ย่วอ่กด�วย่		สวน
โคอิชิื่คาวะ	โคราค่เอ็น	สร�างด�วย่ร้ปุ่แบูบูไคย่้	ซ่ึ่�งสามีารถ
เพลิัดเพลิันกับูพันธ์่ไมี�นานาชื่นิดได�ทัั้�งส่�ฤด้กาลั
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สวนญี่่�ปุ่่�นในแต่ลัะภูมิภาค สวนของวัดโมส่จ่	(จังห่วัดอิวาเตะ)

สวนชื่ิรามิส่	อามิดาโด	(จังห่วัดฟุุค่ชื่ิมะ)

สวนของวัดเรียวอันจ่	(จังห่วัดเก่ยวโต)

	 สวนแห้่งน่�ได�รับูการข่�นทั้ะเบู่ย่นเป็ุ่นมีรดกโลัก	
แลัะได�รับูการด้แลัรักษาให้�ม่ีความีงดงามีอย่่างไมี่
เปุ่ล่ั�ย่นแปุ่ลังมีาจินถ่งปัุ่จิจ่ิบัูนแมี�จิะผู่้านกาลัเวลัา
มีาอย่่างย่าวนานกว่า	 800	 ปีุ่	 ร้ปุ่แบูบูของอาคาร
สิ�งก่อสร�างแลัะสระนำ�าสะทั้�อนให้�สัมีผัู้สถ่งดินแดน
บูริส่ทั้ธิ�ในพ่ทั้ธศาสนา

	 สวนแห่้งน่�สร�างข่�นด�วย่
ร้ปุ่แบูบูโจิโด	 ภาย่ในสวน
ปุ่ระกอบูไปุ่ด�วย่	 “โถงศาลัา
อามิีดาโด”	 ทั้่�ได�รับูการข่�น
ทั้ะเบู่ย่นเป็ุ่นสมีบัูติิแห่้งชื่าติิ
ของปุ่ระเทั้ศญ่ี่�ปุ่่�น	 นอกจิาก
น่�ย่ังม่ีธรรมีชื่าติิท่ั้�งดงามีซ่ึ่�ง
สามีารถเพลิัดเพลิันได�ติลัอด
ทัั้�งส่�ฤด้กาลั	 เช่ื่น	 ติ�นบู๊วย่	
ซึ่าก่ระ	 ดอกบัูว	 รวมีไปุ่ถ่ง
ใบูไมี�เปุ่ล่ั�ย่นส่	เป็ุ่นติ�น

	 “วัดเร่ย่วอันจิิ”	 วัดศาสนาพ่ทั้ธนิกาย่เซ็ึ่น	 ท่ั้�ผู้้�
บัูญี่ชื่าการทั้ห้ารปุ่รับูเปุ่ล่ั�ย่นจิากบู�านพักของชื่นชัื่�น
ส้งใน	ค.ศ.	1450	ภาย่ในม่ีสวนหิ้นคาเรซัึ่งซ่ึ่ย่	ซ่ึ่�งเป็ุ่น
ห้น่�งในสวนท่ั้�ม่ีช่ื่�อเส่ย่งอย่า่งมีาก	สวนร้ปุ่ทั้รงส่�เห้ล่ั�ย่มี
ผู่้นผู้�าย่าวจิากติะวันออก-ติะวันติก	 ม่ีขนาดปุ่ระมีาณ์	 25	 เมีติร	 แลัะด�านกว�างจิากเห้น่อ-ใติ�	 ม่ีขนาด
ปุ่ระมีาณ์	 10เมีติร	 สวนถ้กปุ้่ด�วย่ทั้ราย่ส่ขาว	 พร�อมีทัั้�งวางก�อนหิ้นจิำานวน	 15	 ก�อนในติำาแห้น่งต่ิางๆ	
สวนแห่้งน่�เป็ุ่นท่ั้�ร้�จัิกอย่่างกว�างขวางในฐานะสวนทั้่�แสดงให้�เห็้นถ่งจิิติวิญี่ญี่าณ์ของศาสนาพ่ทั้ธนิกาย่
เซ็ึ่น	ถ่งแมี�	แนวคิดของนิกาย่เซ็ึ่น	จิะเป็ุ่นเร่�องย่ากแมี�แต่ิสำาห้รับูชื่าวญ่ี่�ปุ่่�นห้ลัาย่ๆคน	แต่ิเม่ี�อได�ม่ีโอกาส
มีาเย่อ่นสวนแห่้งน่�	ท่ั้กคนต่ิางสัมีผัู้สได�ถ่งความีบูริส่ทั้ธิ�	แลัะความีม่ีช่ื่วิติช่ื่วาท่ั้�แสนล่ักลัับูจิากสวนแห่้งน่�
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การแคมปุ่์ปุ่้�ง
ที่่�ปุ่ระเที่ศญี่่�ปุ่่�น

 ผูู้้คนในย่้คปัุ่จจ่บันท่�เต็้มไปุ่ด้วย้ความต่้งเคร่ย้ด ไม่ว่าใคร
ก็ต่้างมองหาช่วงเวลัาของการพักผู่้อนเพื�อให้จิต้ใจได้ผู่้อน
คลัาย้ หากได้ม่โอกาสได้ใช้ช่วิต้ท่ามกลัางปุ่�าเขา ซ่�งอ่ดมไปุ่
ด้วย้ธิรรมชาติ้ จะช่วย้ให้ร่างกาย้แลัะจิต้ใจได้พักผู่้อน “การ
แคมป์ุ่ปิุ่�ง” ในฐานะกิจกรรมพักผู่้อนหย่้อนใจ กำาลัังได้รับ
ความนิย้มในหมู่คนไทย้ในปัุ่จจ่บัน “การพักแรม หรือ การ
แคมป์ุ่ปิุ่�ง” เป็ุ่นกิจกรรม ใช้ช่วิต้ร่วมกับครอบครัวหรือกล่่ัม
เพื�อนฝููงท่ามกลัางธิรรมชาติ้ ซ่�งเป็ุ่นโอกาสท่�จะได้เร่ย้นรู้สิ�ง
ต่้างๆมากมาย้ท่�สำาคัญี่ต่้อช่วิต้ผู่้านปุ่ระสบการณก์ารแคมปุ่ปิ์ุ่�ง
 ปุ่ระเทศญ่ี่�ปุ่่�นท่�อ่ดมไปุ่ด้วย้ธิรรมชาต้ิ ม่สถูานท่�สำาหรับ
แคมป์ุ่ปิุ่�งปุ่ระมาณ 1,300 แห่ง สถูานท่�สำาหรับแคมป์ุ่ปิุ่�ง
หลัาย้แห่งตั้�งอยู่้ ในภูเขา ซ่�งม่ธิรรมชาติ้ท่�สวย้งาม แต่้ก็ม่
สภาพอากาศท่�หนาวเย็้น ดังนั�นจ่งควรสวมใสเ่สื�อผู้้าสำาหรับ
ฤดูหนาว โดย้เฉพาะ หากเดินทางไปุ่แคมป์ุ่ปิุ่�งในช่วงเดือน
ต่้ลัาคม ใหค้าดการณว่์าจะม่สภาพอากาศหนาวเย้น็เหมือน
ฤดูหนาวในเดือนธัินวาคม 

 นอกจากน่� “แคมป์ุ่ปิุ่�งคาร์” หรือการแคมป์ุ่ปิุ่�งบนรถู
โดย้ไม่ต้้องกางเต้้นท์แลัะสะดวกสำาหรับการเดินทาง ก็เป็ุ่น
สิ�งท่�กำาลัังแพร่หลัาย้ในขณะน่� ปุ่ระเทศญ่ี่�ปุ่่�นม่พื�นท่�ปุ่�าอยู่้
มากมาย้ แต่้ไม่ใช่ท่กพื�นท่�จะสามารถูตั้�งแคมป์ุ่ได้ต้ามใจชอบ
ได้ โดย้เฉพาะการแคมป์ุ่ปิุ่�งคาร์ จะม่ผูู้้ให้บริการเพื�อให้ผูู้้ใช้
บริการสามารถูทำากิจกรรมแคมป์ุ่ปิุ่�งท่ามกลัางธิรรมชาต้ิได้
อย่้างปุ่ลัอดภัย้ อ่กหน่�งสิ�งท่�ควรระวัง คือ “รถู” เป็ุ่นต้้นเหต่้
สำาคัญี่ท่�ทำาให้เกิดอ่บัติ้เหต่้ขนาดใหญ่ี่ในสถูานท่�สำาหรับการ
แคมป์ุ่ปิุ่�งคาร์ ย้กตั้วอย่้างเช่น รถูชนเด็ก รถูชนต้้นไม้ รถูชน
ปุ้่าย้ปุ่ระกาศ เหต่้การณ์เหล่ัาน่�เกิดข่�นในท่กๆปีุ่ ดังนั�น ใน
ระหว่างขับรถูขอให้ระล่ักว่าอาจเกิดอ่บัติ้เหต่้ จ่งควรขับรถู
ด้วย้ความระมัดระวัง แลัะอย่้าปุ่ล่ัอย้เด็กเล็ักให้คลัาดสาย้ต้า 
  หวังว่าท่กท่านจะม่โอกาสเดินทางไปุ่แคมป์ุ่ปิุ่�งอย่้างผู่้อน
คลัาย้แลัะปุ่ลัอดภัย้ พร้อมทั�งเพลิัดเพลิันไปุ่กับทัศน่ย้ภาพ
ทางธิรรมชาติ้ท่�แสนงดงามของปุ่ระเทศญ่ี่�ปุ่่�น

แกลัมปุ่์ปุ่้�ง
 เมื�อไม่นานมาน่� ในปุ่ระเทศญี่่�ปุ่่�นมก่จิกรรมการท่องเท่�ย้ว
ปุ่ระสบการณ์ใหม่ในกลั่ม่ผูู้ช้ื�นชอบการท่องเท่�ย้วกลัางแจ้งซ่�ง
กำาลัังเปุ่็นท่�จับต้ามองในขณะน่� ไม่ว่านิต้ย้สาร หรือ ราย้การ
โทรทัศน์ ต้่างก็นำาเสนอเรื�องราวของการ “แกลัมปุ่์ปุ่ิ�ง”
 “แกลัมปุ่์ปุ่ิ�ง” มาจากคำาว่า “Glamourous (เสน่ห์
ด่งดูด)” ผู้สมกับ “Camping (แคมปุ่์ปุ่ิ�ง)” การสัมผัู้ส
ธิรรมชาต้ใินสถูานท่�พกัท่�ด ่โดย้ผูู้ใ้ห้บรกิารจดัเต้รย่้มอปุ่่กรณ์
เช่น เต้้นท์ แลัะ อาหาร ไว้ให้โดย้นักท่องเท่�ย้วไม่ต้้องกังวลั
ใจกับสิ�งเหลั่าน่� 
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เหรียญ

ทอง
เหรียญ

เงิน
เหรียญ

ทองแดง
เหรียญ

ทอง
เหรียญ

เงิน
เหรียญ

ทองแดง

1 39 41 33 113

3 27 14 17 58

5 20 28 23 71

2 38 32 18 88

4 22 21 22 65

59 1 0 1 2
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นักก่ฬาไที่ยที่่�ได้รับเห่รียญี่รางวัลั
จากโตเก่ยวโอลัิมปุ่้กแลัะพาราลัิมปุ่้ก	2020	

© การก่ฬาแห่งปุ่ระเทศไทย้ © การก่ฬาแห่งปุ่ระเทศไทย้

	 มีห้กรรมีก่ฬาโติเก่ย่วโอลิัมีปิุ่ก	2020	ท่ั้�จัิดข่�นเป็ุ่นเวลัา	17	วัน	ตัิ�งแต่ิ
วันท่ั้�	23	กรกฎาคมี	-	8	สิงห้าคมี	ท่ั้�ผู่้านมีา	ณ์	กร่งโติเก่ย่ว	ปุ่ระเทั้ศญ่ี่�ปุ่่�น	
ห้ลัังจิากเล่ั�อนการแข่งขันออกไปุ่เป็ุ่นเวลัา	1	ปีุ่	เน่�องจิากเห้ต่ิการณ์์การ
แพร่ระบูาดของโรคติิดเช่ื่�อไวรัสโคโรนาสาย่พนัธ์่ให้ม่ี	2019	(COVID-19)	
ข่�นอย่่างไม่ีเคย่ปุ่รากฎมีาก่อน	จิากนั�น	ระห้ว่าง	วันท่ั้�	24	สิงห้าคมี	-	5	
กันย่าย่น	ม่ีการจัิดแข่งขันโติเก่ย่วพาราลิัมีปิุ่ก	2020	เป็ุ่นเวลัา	13	วัน
	 ในระห้ว่างการแข่งขันก่ฬาโติเก่ย่วโอลิัมีปิุ่กแลัะพาราลิัมีปิุ่ก	 2020	
ย่งัม่ีช่ื่วงเวลัาท่ั้�แสนปุ่ระทัั้บูใจิติราติร่งอย่้ใ่นความีทั้รงจิำาของห้ลัาย่ๆท่ั้าน	

ไม่ีว่าจิะเป็ุ่นพิธ่เปิุ่ด-ปิุ่ดการแข่งขัน	 รวมีไปุ่ถ่งการปุ่ระชัื่นฝีีม่ีอระห้ว่าง
นักก่ฬา	 วารสารจิากญ่ี่�ปุ่่�นในฉบัูบูน่�จ่ิงขอรวบูรวมีภาพความีปุ่ระทัั้บูใจิ	
แลัะขอแนะนำาเห้ล่ัานักก่ฬาชื่าวไทั้ย่ท่ั้�ได�สร�างความีภาคภ้มิีใจิในการคว�า
เห้ร่ย่ญี่รางวัลัจิากการแข่งขันก่ฬาในมีห้กรรมีก่ฬาโติเก่ย่วโอลิัมีปิุ่กแลัะ
พาราลิัมีปิุ่ก	2020	แลัะในโอกาสน่�ขอแสดงความียิ่นด่กับูนักก่ฬาท่ั้กท่ั้าน
อ่กครั�ง	
	 (ขอขอบูพระค่ณ์ภาพแลัะข�อม้ีลัจิากกองปุ่ระชื่าสัมีพันธ์	 การก่ฬา
แห่้งปุ่ระเทั้ศไทั้ย่)	

สรุุปตารุางเหรุียญรุางวััลการุแข่่งข่ันกีฬาโตเกียวัโอลิมปิก 2020

นัักกีฬาไทยที�ได้้รัับเหรัียญรัางวััลจากโตเกียวัโอลิมปิิก2020

สุุด้าพรั สุีสุอนัด้ี พาณิิภััค วังศ์์พัฒนักิจ 
เหรีียญทองแดง
กีีฬามวยสากีลสมัครีเล่นหญิง รี่่นไลต์์เวต์ 
(นำ�าหนักี 57-60 กีกี.) 

เหรีียญทอง
กีีฬาเทควันโดหญิง รี่่น 49 กีกี. 

สห่รัฐอเมร่กา
จีน
ญี่่�ปุ่่�น
อังกฤษ
รัสเซึ่่ย
ไที่ย

ทีีมอันดัับ เหรุียญทีอง เหรุียญเงิน เหรุียญทีองแดัง รุวัม
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เหรียญ

ทอง
เหรียญ

เงิน
เหรียญ

ทองแดง
เหรียญ

ทอง
เหรียญ

เงิน
เหรียญ

ทองแดง

เหรียญ

ทอง
เหรียญ

เงิน
เหรียญ

ทองแดง

เหรียญ

ทอง
เหรียญ

เงิน
เหรียญ

ทองแดง

1 96 60 51 207

3 37 36 31 104

5 25 17 17 59

2 41 38 45 124

4 36 33 49 118

25 5 5 8 18

© การก่ฬาแห่งปุ่ระเทศไทย้ © การก่ฬาแห่งปุ่ระเทศไทย้

© การก่ฬาแห่งปุ่ระเทศไทย้

พงศ์กรั แปิยอ อธิิวััฒนั์ แพงเหนัือ

ทีมบอคเซีีย (วัิษณิุ ฮวัด้ปิรัะด้ิษฐ์์, สุุบินั ทิพย์มะณิี, 
วััชรัพล วังษา, วัรัวัุฒิ แสุงอำาภัา)

เหรีียญทอง กีีฬาวีลแชรี์เรีซซิ�งชาย 100 เมต์รี T53 (ทำาลายสถิิต์ิพารีาลิมปิิกี)
เหรีียญทอง กีีฬาวีลแชรี์เรีซซิ�งชาย 400 เมต์รี T53 (ทำาลายสถิิต์ิโลกี)
เหรีียญทอง กีีฬาวีลแชรี์เรีซซิ�งชาย 800 เมต์รี T53 (ทำาลายสถิิต์ิพารีาลิมปิิกี)

เหรีียญทอง กีีฬาวีลแชรี์เรีซซิ�งชาย 100 เมต์รี T54
เหรีียญเงิน กีีฬาวีลแชรี์เรีซซิ�งชาย 400 เมต์รี T54

เหรีียญทอง กีีฬาบอคเซีย ทีม BC1-2

สรุุปตารุางเหรุียญรุางวััลการุแข่่งข่ันกีฬาโตเกียวัพารุาลิมปิก 2020

นัักกีฬาไทยที�ได้้รัับเหรัียญรัางวััลจากโตเกียวัพารัาลิมปิิก2020

จีน
อังกฤษ

สห่รัฐอเมร่กา
รัสเซึ่่ย

เนเธีอร์แลันด์
ไที่ย

ทีีมอันดัับ เหรุียญทีอง เหรุียญเงิน เหรุียญทีองแดัง รุวัม
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อธิิวััฒนั์ แพงเหนัือ

ปิรัะวััติ วัะโฮรััมย์ พรัโชค ลาภัเย็นั 

สุุจิรััตนั์ ปิุกคำา 

ภัูธิเรัศ์ คงรัักษ์

ขวััญสุุด้า
พวังกิจจา 

สุายชล
คนัเจนั 

ทีมแบด้มินัตันัหญิง
(สุุจิรััตนั์ ปิุกคำา, อำานัวัย เวัชวัิฐ์านั)

เทเบิลเทนันัิสุทีมชาย (อนัุรัักษ์ ลาวัวังษ์, 
ยุทธิจักรั กลิ�นับานัชื�นั, ถิิรัายุ เชื�อวังษ์)

สุายสุุนัีย์ จ๊ะนัะ รัุ�งโรัจนั์ ไทยนัิยม 

วััชรัพล วังษา 
เหรีียญเงิน
กีีฬาวีลแชรี์เรีซซิ�งชาย 1,500 
เมต์รี T54

เหรีียญเงิน
กีีฬาบอคเซีย บ่คคล BC 4

เหรีียญเงิน
กีีฬาแบดมินต์ัน หญิงเดี�ยว 
คลาส WH1

เหรีียญทองแดง กีีฬาวีลแชรี์เรีซ
ซิ�งชาย 1,500 เมต์รี T54
เหรีียญทองแดง กีีฬาวีลแชรี์เรีซ
ซิ�งชาย 5,000 เมต์รี T54

เหรีียญทองแดง กีีฬาเทควันโดหญิง 
คลาส K44 นำ�าหนักีไม่เกีิน 49 กีกี.

เหรีียญทองแดง กีีฬาวีลแชรี์
เรีซซิ�งชาย 800 เมต์รี T54

เหรีียญทองแดง กีีฬาแบดมินต์ันหญิงค่่ คลาส WH 1-2 

เหรีียญทองแดง กีีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาย C3 

เหรีียญทองแดง
กีีฬาวีลแชรี์ฟัันดาบหญิงเดี�ยว 
เอเปิ้ 

เหรีียญทองแดง
กีีฬาเทเบิลเทนนิส บ่คคลชาย  
C6

เหรีียญเงิน
กีีฬาบอคเซีย บ่คคล BC 2
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ฯพิณฯ นายสิงห์ทอ็ง ฯพิณฯ นายสิงห์ทอ็ง 
ลาภพิิเศษพิันธีุ์ลาภพิิเศษพิันธีุ์

การศ่กษาในญี่่�ปุ่่�นการศ่กษาในญี่่�ปุ่่�น
ของฉันของฉัน

ที่ำาไมถ่งได้ไปุ่เรียนที่่�ญี่่�ปุ่่�น
แลัะเรียนด้านไห่น

ได้ ใช้ื่ปุ่ระสบการณ์์จากการเรียนท่ี่�
ญี่่�ปุ่่�นในการที่ำางานอย่างไรบ้าง

ชื่่วยเลั่าปุ่ระสบการณ์์ที่่�ปุ่ระที่ับใจชื่่วงที่่�
เรียนที่่�ญี่่�ปุ่่�นให่้ฟุังได้ไห่ม

 	 ผู้มีได�รับูท่ั้นรัฐบูาลัไทั้ย่เพ่�อไปุ่ศ่กษาท่ั้�ญ่ี่�ปุ่่�น
ตัิ�งแต่ิปีุ่	 2521	 ตัิ�งแต่ิระดับูมัีธย่มีศ่กษาติอนปุ่ลัาย่ถ่ง
ปุ่ริญี่ญี่าโทั้เป็ุ่นเวลัารวมี	10	ปีุ่คร่�ง	นักเร่ย่นท่ั้นรัฐบูาลั

ร่่นเด่ย่วกับูผู้มีม่ี	5	คน	พวกเราเริ�มีเร่ย่นภาษาญ่ี่�ปุ่่�นก่อน	จิากนั�นได�เข�าเร่ย่นท่ั้�โรงเร่ย่นสาธิติมัีธย่มีปุ่ลัาย่ของ
มีห้าวิทั้ย่าลััย่	Gakugei	ก่อนท่ั้�จิะแย่กย่�าย่กันไปุ่คนลัะมีห้าวิทั้ย่าลััย่ติามีสาขาวิชื่าท่ั้�เล่ัอกเร่ย่น	โดย่ผู้มีเร่ย่น
สาขาเศรษฐศาสติร์ระห้ว่างปุ่ระเทั้ศ	ระดับูปุ่ริญี่ญี่าติร่แลัะโทั้ท่ั้�มีห้าวิทั้ย่าลััย่แห่้งชื่าติิ	Yokohama

	 ห้ลัังจิากเร่ย่นจิบู	ผู้มีเข�าทั้ำางานท่ั้�กระทั้รวงการต่ิางปุ่ระเทั้ศ	แลัะ
ได�รับูมีอบูห้มีาย่ให้�ด้แลัปุ่ระเทั้ศญ่ี่�ปุ่่�นมีาเก่อบูติลัอด	 ตัิ�งแต่ิการเป็ุ่น
เจิ�าห้น�าท่ั้�โต๊ิะญ่ี่�ปุ่่�น	ผู้้�อำานวย่การกอง	แลัะอธิบูด่กรมีเอเช่ื่ย่ติะวันออก	
ท่ั้�ด้แลัญ่ี่�ปุ่่�นด�วย่	
	 ผู้มีปุ่ระจิำาการในต่ิางปุ่ระเทั้ศมีาแลั�ว	5	ครั�ง	ในจิำานวนน่�ม่ีโอกาส
ปุ่ระจิำาการท่ั้�ญ่ี่�ปุ่่�นถ่ง	3	ครั�ง	จินถ่งปัุ่จิจ่ิบัูนซ่ึ่�งเป็ุ่นเอกอัครราชื่ท้ั้ติของ
ไทั้ย่ปุ่ระจิำาปุ่ระเทั้ศญ่ี่�ปุ่่�น
	 การเร่ย่นท่ั้�ญ่ี่�ปุ่่�นเปิุ่ดโอกาสให้�ผู้มีเข�าไปุ่อย่้่ในสังคมีญ่ี่�ปุ่่�น	 ได�
ทัั้�งมิีติรภาพด่	 ๆ	 แลัะความีเข�าใจิเก่�ย่วกับูญ่ี่�ปุ่่�น	 ทัั้�งในด�านสังคมี	
วัฒนธรรมี	ระบูบูความีคิด	แลัะภาษาอย่า่งล่ักซ่ึ่�ง	ทั้ำาให้�ม่ีโอกาสถวาย่
งานลั่ามีสำาห้รับูพระราชื่วงศ์	 แลัะเปุ่็นล่ัามีในการห้าร่อระดับูผู้้�นำา
ห้ลัาย่ครั�ง	นอกจิากน่�	ย่งัได�นำาความีร้�แลัะปุ่ระสบูการณ์์เก่�ย่วกับูญ่ี่�ปุ่่�น
มีาใชื่�ในการทั้ำางานในด�านวิชื่าการติลัอดชื่ว่งเวลัาของการรบัูราชื่การ
กว่า	30	ปีุ่	

 “การศ่กษาในญ่ี่�ปุ่่�นของฉัน” คอลััมน์ใหม่ของวารสารจากญ่ี่�ปุ่่�น บอกเลั่า
ถู่งปุ่ระสบการณ์ต่้าง ๆ ทั�งความปุ่ระทับใจ แลัะสิ�งท่�ได้เร่ย้นรู้ ในระหว่างศ่กษา                
ในปุ่ระเทศญ่ี่�ปุ่่�น โดย้ในฉบับแรกน่� ได้รับความกร่ณาจาก ท่านทูต้สิงห์ทอง                
ลัาภพิเศษพันธ์่ิ เอกอัครราชทูต้ปุ่ระจำากร่งโต้เก่ย้ว บอกเล่ัาถู่งปุ่ระสบการณ์แลัะ
ความปุ่ระทับใจของท่าน 

	 สมัีย่ท่ั้�ผู้มีไปุ่เร่ย่นท่ั้�ญ่ี่�ปุ่่�นย่ังเป็ุ่น
ย่่คท่ั้�ไม่ีม่ีนักเร่ย่นต่ิางชื่าติิมีากนัก	
โดย่เฉพาะในระดับูมัีธย่มีปุ่ลัาย่	ก็ม่ี
ความีย่ากลัำาบูากไม่ีน�อย่เพราะติ�อง
ใชื่�ช่ื่วิติในโรงเร่ย่นมัีธย่มีเห้ม่ีอนเด็ก
ญ่ี่�ปุ่่�นทัั้�วไปุ่	 แต่ิก็เป็ุ่นช่ื่วงเวลัาท่ั้�ได�
เร่ย่นร้�สิ�งต่ิาง	ๆ	มีากมีาย่	แลัะได�รับู
ความีเอ่�อเฟ้ื้�อจิากชื่าวญ่ี่�ปุ่่�นซ่ึ่�งจิดจิำา
ได�ด่ถ่งวันน่�	
	 โรงเร่ย่นทั้่�ผู้มีเร่ย่นไมี่มี่โรงอาห้าร	 นักเร่ย่นจิะกินข�าวกลัางวันใน
ห้�องเรย่่น	โดย่จิะเติรย่่มีอาห้ารกล่ัอง	Obento	มีาจิากบู�าน	แต่ิผู้มีเช่ื่า
อพาร์ทั้เมีนต์ิอย่้เ่อง	แลัะไม่ีสันทั้ดัในการทั้ำาอาห้าร	จิง่ใชื่�วธ่ิซึ่่�อขนมีปัุ่ง
ห้ร่อแซึ่นด์วิชื่มีานั�งกินร่วมีกับูเพ่�อน	เพ่�อนญี่่�ปุ่่�นห้�องเด่ย่วกันเห้็นเข�า
จิ่งไปุ่เลั่าให้�ค่ณ์แมี่ฟื้ัง	ค่ณ์แมี่ของเพ่�อนจิ่งได�ทั้ำา	Obento	ให้�ผู้มีเปุ่็น
เวลัา	1	ปุ่ีเติ็มี	ติอนน่�ผู้มีก็ย่ังติิดติ่อกับูเพ่�อนแลัะค่ณ์แมี่ของเพ่�อนอย่้่
	 ในช่ื่วงมัีธย่มีปุ่ลัาย่เป็ุ่นช่ื่วงท่ั้�ได�ทั้ำากิจิกรรมีห้ลัาย่	 ๆ	 อย่่าง																				
นอกเห้น่อจิากการเร่ย่นในห้�องเร่ย่น	เช่ื่น	การปีุ่นเขา	การเล่ันสก่	การไปุ่																																																																																															
ทัั้ศนศ่กษา	แลัะการเข�าชื่มีรมีแบูดมิีนตัิน	แลัะทั้ำาให้�ได�รับูมิีติรภาพท่ั้�
ย่ั�งย่น่จินถ่งปัุ่จิจ่ิบูนัทัั้�งจิากเพ่�อนร่วมีห้�องแลัะเพ่�อนร่วมีชื่มีรมี	เม่ี�อปีุ่ทั้่�
แลั�วติอนท่ั้�ผู้มีนั�งรถมี�าจิากสถาน่รถไฟื้โติเก่ย่วเข�าไปุ่ในพระราชื่วังเพ่�อ
ถวาย่พระราชื่สาส์นต่ิอสมีเด็จิพระจัิกรพรรดิ	เพ่�อน	ๆ 	เห้ล่ัาน่�ก็ได�มีา
ย่่นโบูกธงให้�กำาลัังใจิในเส�นทั้างท่ั้�รถมี�าวิ�งผู่้านด�วย่
	 อ่กสิ�งห้น่�งท่ั้�ผู้มีปุ่ระทัั้บูใจิมีากค่อระบูบูค่ณ์แมีท่่ั้�ด้แลันักศ่กษาต่ิาง
ชื่าติิของ	YWCA	ในญ่ี่�ปุ่่�น	ทั้ำาให้�ร้�ส่กว่าแมี�จิะอย่้่ไกลับู�าน	แต่ิก็อบูอ่่น
เห้ม่ีอนม่ีครอบูครัวด้แลัอย่้่เสมีอ	 ค่ณ์แม่ีท่ั้านน่�ด้แลัผู้มีเป็ุ่นอย่่างด่ใน
ท่ั้กด�านติอนเปุ่็นนักเร่ย่น	พอเร่ย่นจิบู	 ค่ณ์แมี่ได�ไปุ่ร่วมีงานแติ่งงาน
ผู้มีท่ั้�เม่ีองไทั้ย่	 แลัะเม่ี�อผู้มีไปุ่ปุ่ระจิำาการท่ั้�ญ่ี่�ปุ่่�น	 ก็ย่ังช่ื่วย่ด้แลั																																																																																														
ล้ักผู้มีเห้ม่ีอนเป็ุ่นห้ลัานของท่ั้านเองด�วย่	



ห้องเรุียนภาษาญี�ปุ�น 

คำำาทีี�ใช้้คำ่่กับการุทีักทีายในช้ีวัิตปรุะจำำาวััน
	 คราวท่ี่�แลั้วในคอลััมน์น่�	 เราได้เรียนคำาที่ักที่ายท่ี่�ใชื่้กับคนท่ี่�เราไม่ได้พบเจอมานานไปุ่ทัี่�งห่มด	2	คำา	ซึ่่�งผูู้้
อา่นท่ี่กที่า่นคงจะเห่น็ไดว้า่ภาษาญี่่�ปุ่่�นนั�นม่คำาที่กัที่ายที่่�ใชื่เ้ฉพาะกบับางคนห่รอืบางสถานการณ์เ์ที่า่นั�นดว้ย	
สำาห่รับในคราวน่�	เราจะมาดูคำาท่ี่�ใช้ื่ควบคูกั่บการทัี่กที่ายในชื่ว่ต่ปุ่ระจำาวัน	แตก่เ็ป็ุ่นคำาท่ี่�ม่ความเป็ุ่นแบบเฉพาะ
ของคนญี่่�ปุ่่�นดว้ย	ในภาษาไที่ยของเราบางครั�งจะชื่อบถามอก่ฝ่�ายแกมที่กัที่ายวา่	“กนิขา้วห่รอืยัง”	เพ้�อแสดง
ความสนทิี่สนม	ซึ่่�งบางท่ี่คนตา่งชื่าตกิ็ไมเ่ขา้ใจว่าจะถามไปุ่ที่ำาไม	ในภาษาญี่่�ปุ่่�นเองกม่็คำาท่ี่�คล้ัายกบัแบบน่�อยู่
เห่ม่อนกัน	ในฉบับน่�เราจะมาดูไปุ่ด้วยกัน	2	ปุ่ระโยค

おげんきですか？

おでかけですか？

	 แปุ่ลัว่า	สบูาย่ด่ไห้มีครับู	ซ่ึ่�งใกลั�เค่ย่งกับูคำาว่า	“How	are	
you”	ในภาษาอังกฤษ	เป็ุ่นคำาท่ั้�ใชื่�กันบู่อย่มีากในช่ื่วิติปุ่ระจิำาวัน	
แต่ิเน่�องจิากเป็ุ่นคำาท่ั้�ใชื่�ถามีสารท่ั้กข์ส่กดิบูของอ่กฝี�าย่	 จ่ิงไม่ี
ใชื่�กับูคนทั้่�เพิ�งพบูเจิอกันเป็ุ่นครั�งแรก	 แลัะเพราะเปุ่็นคำาถามีทั้่�
ถามีถ่งความีเป็ุ่นอย่้่ของอ่กฝี�าย่	 ซ่ึ่�งแปุ่ลัว่าเราติ�องไมี่ร้�ในเร่�อง
นั�น	ปุ่กติิจ่ิงไม่ีใชื่�

กับูคนท่ั้�เพิ�งพบูกันเม่ี�อไม่ีนานมีาน่�	เพราะจิะทั้ำาให้�ร้�ส่กแปุ่ลักๆว่าจิะถามีทั้ำาไมี
ในเม่ี�อเพิ�งจิะเจิอกัน	นอกจิากน่�เน่�องจิากในปุ่ระโย่คน่�ม่ีคำาว่า	 เกงคิ	ห้มีาย่ถ่ง	
ร่าเริง	ห้ร่อ	ส่ขภาพแข็งแรง		อย่้่ด�วย่	ซ่ึ่�งแปุ่ลัว่าปุ่ระโย่คน่�เรากำาลัังถามีอ่กฝี�าย่
ว่าเขาย่ังร่าเริงห้ร่อแข็งแรงด่ไห้มี	นั�นทั้ำาให้�บูางครั�งถ�าเราใชื่�ปุ่ระโย่คน่�กับูคนท่ั้�
เราทั้ราบูด่อย่้่แลั�วว่าเขากำาลัังปุ่�วย่ห้นักก็อาจิทั้ำาให้�อ่กฝี�าย่ร้�ส่กไม่ีพอใจิได�	แมี�
ผิู้วเผิู้นจิะด้เป็ุ่นปุ่ระโย่คง่าย่ๆ	แค่ถามีว่า	“สบูาย่ด่ไห้มี”	แต่ิก็ย่งัม่ีข�อควรระวัง
ในการใชื่�ด�วย่เห้ม่ีอนกัน	

	 แปุ่ลัว่า	“จิะออกไปุ่ไห้นห้ร่อครับู?”	 เอาไว�ใชื่�ถามีคนร้�จัิก
ท่ั้�เราพบูเจิอข�างนอก	 ซ่ึ่�งโดย่ปุ่กติิแลั�วคำาถามีปุ่ระเภทั้น่�ไม่ีได�
ติ�องการคำาติอบูจิริงๆ	 แต่ิเป็ุ่นคำาถามีท่ั้�ใชื่�สร�างเร่�องพ้ดค่ย่กับูอ่ก
ฝี�าย่เพ่�อสร�างความีสนิทั้สนมีมีากกว่า	 อาจิจิะคลั�าย่ๆกับู	 “กิน
ข�าวห้ร่อย่ัง”	 ในภาษาไทั้ย่นั�นเอง	 ในภาษาญ่ี่�ปุ่่�นเองก็มีักจิะใชื่�
ปุ่ระโย่คคำาถามีแบูบูน่�กับูอ่กฝี�าย่โดย่ไม่ีคิดอะไรมีาก	 ซ่ึ่�งไม่ีใช่ื่แต่ิ

กับูเพ่�อท่ั้�สนิทั้สนมีอย่้แ่ลั�วเท่ั้านั�น	แต่ิย่งันิย่มีใชื่�กับูคนบู�านใกลั�เร่อนเค่ย่งเพ่�อสร�างความี
สนิทั้สนมีอ่กด�วย่	ผู้้�อ่านบูางท่ั้านอาจิจิะสงสัย่ว่าทั้ำาไมีคนญ่ี่�ปุ่่�นถ่งเล่ัอกท่ั้�จิะถามีว่าจิะไปุ่
ไห้นแทั้นท่ั้�จิะถามีอย่่างอ่�นเพ่�อสร�างความีสนิทั้สนมี	เคย่ม่ีคนให้�คำาติอบูไว�ว่า	ถ�าเท่ั้ย่บู
กับูเร่�องส่วนตัิวอ่�นๆ	ปุ่กติิแลั�วสถานท่ั้�ท่ั้�กำาลัังจิะไปุ่มัีนไม่ีใช่ื่ข�อม้ีลัท่ั้�ชื่วนให้�ลัำาบูากใจิท่ั้�
จิะติอบูเท่ั้าไห้ร่นัก	ถ่งบูอกให้�อ่กฝี�าย่ร้�ไปุ่ก็ไม่ีได�ม่ีปัุ่ญี่ห้าอะไรนั�นเอง	แต่ิถ่งกระนั�น	น่�ก็
ย่งัถ่อเป็ุ่นการถามีเร่�องส่วนตัิวของอ่กฝี�าย่อย่้ด่่	จ่ิงไม่ีควรใชื่�กบัูคนท่ั้�เราไม่ีร้�จิกั	แลัะบูาง
คนท่ั้�ไม่ีชื่อบูโดนถามีแบูบูน่�ก็ม่ีด�วย่เห้ม่ีอนกัน	ฉะนั�นในการใชื่�ปุ่ระโย่คน่�ก็ติ�องระวงัเร่�อง
ความีใกลั�ชิื่ดของเราแลัะอ่กฝี�าย่ด�วย่เช่ื่นกัน

โอะ เกงคิิ เดะสุุ กะ ?

โอะ เดะคิะเคิะ เดะสุุ กะ ?
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ข่าวสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

	 ตัิ�งแต่ิเด่อนกรกฎาคมี	ทั้่�ผู่้านมีา	ปุ่ระเทั้ศญ่ี่�ปุ่่�นได�มีอบูวคัซ่ึ่น	4	ครั�ง	เป็ุ่น
จิำานวนรวมี	2.05	ลั�านโดส	โดย่เฉพาะอย่า่งย่ิ�ง	ในการส่งมีอบูวัคซ่ึ่นครั�งท่ั้�	3	
เม่ี�อวันท่ั้�	26	กันย่าย่น	ซ่ึ่�งติรงกับูวันครบูรอบู	134	ปีุ่	การสถาปุ่นาความี
สัมีพันธ์ทั้างการท้ั้ติญ่ี่�ปุ่่�น-ไทั้ย่	แสดงให้�เห็้นถ่งการให้�ความีช่ื่วย่เห้ล่ัอซ่ึ่�งกัน
แลัะกันระห้ว่างปุ่ระเทั้ศญ่ี่�ปุ่่�น-ไทั้ย่ในวิกฤติการณ์์ต่ิางๆ

พิิธีีลงนามและแลกเปลี�ยนหนังสืือลงนามการส่ืงมอบวััคซีีน (วัันทีี่� 29 มิถุุนายน) 

พิิธีีส่ืงมอบวััคซีีน (วัันทีี่� 12 กรกฎาคม) พิิธีีส่ืงมอบวััคซีีน (วัันทีี่� 12 กรกฎาคม) วััคซีีนแอสืตร้าเซีนเนก้าจากประเที่ศญีี่�ปุ�นขนส่ืงมาถึุงประเที่ศไที่ย วััคซีีนแอสืตร้าเซีนเนก้าจากประเที่ศญีี่�ปุ�นขนส่ืงมาถึุงประเที่ศไที่ย 

พิิ ธีี ส่ืงมอบเครื�องผลิต

ออกซีิเจน  (วัันที่ี�  27 

กันยายน)

1.	 ส่งผู้้�เช่ื่�ย่วชื่าญี่แลัะมีอบูอ่ปุ่กรณ์์เพ่�อการวิเคราะห์้ห้าเช่ื่�อ,	 การเพิ�มีข่ด
ความีสามีารถในการเฝ้ีาระวังการกลัาย่พันธ์่ของเช่ื่�อไวรัส,	 แลัะการเพิ�มี
ศักย่ภาพในการควบูค่มีค่ณ์ภาพของวัคซ่ึ่น	 (สถาบัูนวิจัิย่วิทั้ย่าศาสติร์
สาธารณ์ส่ข)	
2.	 ส่งผู้้�เช่ื่�ย่วชื่าญี่แลัะมีอบูอ่ปุ่กรณ์์เพ่�อสนับูสน่นการทั้ำาวิจัิย่ในด�าน
การพัฒนาสารภ้มิีติ�านทั้าน	 (Antibody)	 เพ่�อพัฒนาย่าในการรักษาโรค	
COVID-19	 (ศ้นย่์ความีเป็ุ่นเลิัศด�านการวิจัิย่แอนติิบูอด่	 มีห้าวิทั้ย่าลััย่
มีหิ้ดลั)	
3.	 ส่งผู้้�เช่ื่�ย่วชื่าญี่แลัะมีอบูอ่ปุ่กรณ์์เพ่�อเพิ�มีศักย่ภาพในการติรวจิห้าเช่ื่�อ	
แลัะการวินิจิฉัย่โรค	ซ่ึ่�งรวมีถ่ง	โรค	COVID-19	(สถาบัูนบูำาราศนราด้ร)

1.	 ให้�การสนบัูสน่นเพ่�อปุ่รับูปุ่ร่งย่กระดับูห้�องปุ่ฎิบัูติิการช่ื่วนิรภัย่เพ่�อการ
ทั้ดลัองแลัะการวจัิิย่โรคติิดติอ่ของสถาบูนัวิจัิย่วิทั้ย่าศาสติรส์าธารณ์ส่ข	ซ่ึ่�ง
ปุ่ฏิิบัูติิงานในการติรวจิห้าเช่ื่�อไวรัส	ซ่ึ่�งรวมีถ่ง	ไวรัส	COVID-19	การวิจัิย่ใน
เร่�องติรวจิแลัะรักษาโรค	พรัอมีทัั้�งให้�ความีร่วมีม่ีอในด�านการพัฒนาวัคซ่ึ่น	
แลัะทั้รัพย่ากรบู่คคลั	 (โดย่จัิดสรรงบูปุ่ระมีาณ์ผู้่าน	WHO	 จิำานวน	 11.5	
ลั�านดอลัลัาร์สห้รัฐ)
2.	 มีอบูอ่ปุ่กรณ์์เก็บูรักษาความีเย็่นแลัะอ่ปุ่กรณ์์วัดอ่ณ์ห้ภ้มิี	 พร�อมีทัั้�ง
ให้�การสนับูสน่นเพ่�อการเติร่ย่มีความีพร�อมีระบูบูล้ักโซ่ึ่ความีเย่็น	 (Cold	
Chain	 System)	 ทั้่�จิำาเปุ่็นต่ิอการจิัดเก็บูแลัะขนส่งวัคซ่ึ่น	 (โดย่มีอบูเงิน
ช่ื่วย่เห้ล่ัอแบูบูเร่งด่วนผู่้าน	UNICEF	7.5	แสนดอลัลัาร์สห้รัฐ)	

	 ปุ่ระเทั้ศญ่ี่�ปุ่่�นมีอบูเคร่�องผู้ลิัติออกซิึ่เจิน	 จิำานวน	 868	 เคร่�อง	
(จิำานวนเงิน	 1.8	 ลั�านดอลัลัาร์สห้รัฐ)	 โดย่ผู่้านสำานักบูริการโครงการ
แห่้งสห้ปุ่ระชื่าชื่าติิ	
(UNOPS)	 เพ่�อนำาไปุ่
ใชื่�ในการรักษาผู้้�ปุ่�วย่
ติิดเช่ื่�อ	 COVID-19	
ในโรงพย่าบูาลัแลัะ
สถานพย่าบูาลั ทัั้� ว
ปุ่ระเทั้ศไทั้ย่

การุมอบวััคำซีีนแอสตรุ้าเซีนเนก้า

คำวัามรุ่วัมมือทีวัิภาคำีเพ่�อส่งเสรุิมปรุะสิทีธิิภาพใน
การุเฝ้้ารุะวัังไวัรุัสและการุตรุวัจำหาเช้ื�อรุวัมทีั�งส่ง
เสรุมิการุวิัจำยัเพ่�อพฒันายารัุกษาโรุคำโดัยผ่่าน JICA 
(จำำานวันเงิน 5.5 ล้านดัอลลารุ์สหรุัฐ)

คำวัามรุ่วัมมอืกับองค์ำกรุรุะหว่ัางปรุะเทีศทีี�ใหรุ้ว่ัมมือกบั
ปรุะเทีศไทีย (จำำานวันเงิน 12.25 ล้านดัอลลารุ์สหรุัฐ)

การุมอบเคำรุ่�องผ่ลิตออกซิีเจำนเพ่�อช้่วัยในการุรุักษา
ผ่่้ป�วัยติดัเช้ื�อ COVID-19 จำำานวัน 868 เคำรุ่�อง
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 ปรุะเทีศญี�ปุ�นและปรุะเทีศไทีย ไดั้สรุ้างสัมพันธิ์แห่งมิตรุภาพอย่างลึกซีึ�ง ดั้วัยการุให้คำวัามช้่วัยเหลือซีึ�ง
กนัและกนัในวักิฤตการุณ์์ต่างๆ เช้น่ เหตกุารุณ์์แผ่น่ดันิไหวัคำรุั�งใหญท่ีางฝ้่�งตะวันัออกข่องปรุะเทีศญี�ปุ�นและ
เหตุการุณ์์มหาอุทีกภัยในปรุะเทีศไทีย เมื�อปี พ.ศ. 2554 
 ในโอกาสนี� ข่อแนะนำาคำวัามรุ่วัมมือจำนถึึงป่จำจุำบันนี�ข่องปรุะเทีศญี�ปุ�นในการุรัุบมือกับโรุคำติดัเช้ื�อไวัรัุส
โคำโรุนา 2019 (COVID-19) เพ่�อใหป้รุะเทีศไทียกา้วัไปส่ ่“การุสรุา้งใหม่ใหด้ักีวัา่เดิัม (Build Back Better)” 



โคำรุงการุแลกเปลี�ยนเยาวัช้น  JENESYS หรุ่อ  Japan-East Asia 
Network of Exchange for Students and Youths 

เม่ี�อวันท่ั้�	6	สิงห้าคมี	พ.ศ.	2564	ม่ีการจัิดกิจิกรรมีสัมีมีนาออนไลัน์ก่อนการ
เดินทั้างจิริง	ห้ร่อ	“พร่	โปุ่รแกรมี”	ครั�งท่ั้�	1	ของโครงการ	JENESYS2020	
หั้วข�อ	“การจัิดการขย่ะพลัาสติิกทั้างทั้ะเลั”	ข่�น	โดย่ม่ีการเชิื่ญี่เจิ�าห้น�าท่ั้�
จิากกองสิ�งแวดลั�อมี	 สำานักงานเทั้ศบูาลัเม่ีองโย่รน	 จัิงห้วัดคาโกชิื่มีะ	
แลัะกล่่ัมีอาสาสมัีครทั้ำากิจิกรรมีการทั้ำาความีสะอาดชื่าย่ห้าดช่ื่�อกล่่ัมี																				

เม่ี�อวันท่ั้�	28	สิงห้าคมี	พ.ศ.	2564	ม่ีการจัิดกิจิกรรมีสัมีมีนาออนไลัน์ก่อน
การเดินทั้างจิริง	ห้ร่อ	“พร่	โปุ่รแกรมี”	ของโครงการ	JENESYS	2021	หั้วข�อ	
“สังคมีแลัะวัฒนธรรมีญ่ี่�ปุ่่�น”	ข่�น	โดย่ม่ีรศ.	ฮิซึ่ามิี	อันดราด่	จิากสำานักงาน

การุสัมมนาออนไลน์ JENESYS2020 หัวัข่้อ “การุจำัดัการุข่ยะพลาสติกทีางทีะเล” 

การุสัมมนาออนไลน์ JENESYS2021 หัวัข่้อ “สังคำมและวััฒนธิรุรุมญี�ปุ�น”

“อ่นจิามิี”	มีาเป็ุ่นผู้้�บูรรย่าย่	โดย่ในครั�งน่�ได�รับูความีร่วมีม่ีอจิากกระทั้รวง
ทั้รัพย่ากรธรรมีชื่าติิแลัะสิ�งแวดลั�อมีของไทั้ย่ในการคัดเล่ัอกผู้้�ท่ั้�ทั้ำางาน
เก่�ย่วข�องในด�านสิ�งแวดลั�อมีแลัะนักศ่กษา	มีาเข�าร่วมีฟัื้งการบูรรย่าย่จิำานวน
ทัั้�งห้มีด	10	คน	ซ่ึ่�งได�ม่ีการพ้ดค่ย่แลัะเปุ่ล่ั�ย่นความีคิดเห็้นกันอย่่างแข็งขัน	

ส่งเสริมีนโย่บูาย่ระห้ว่างปุ่ระเทั้ศ	 มีห้าวิทั้ย่าลััย่แห่้งชื่าติิโย่โกฮามีะ	 ซ่ึ่�ง
ได�บูรรย่าย่เก่�ย่วกับูปุ่ระเทั้ศญ่ี่�ปุ่่�นในด�านต่ิางๆมีากมีาย่	 เช่ื่น	 ภ้มิีปุ่ระเทั้ศ	
วัฒนธรรมีด�านอาห้าร	เป็ุ่นติ�น	ซ่ึ่�งม่ีนักเร่ย่นในระดับูมัีธย่มีศ่กษาติอนปุ่ลัาย่
มีากกว่า	100	คน	เข�าร่วมีรับูฟัื้งการบูรรย่าย่ในครั�งน่�	โดย่ในช่ื่วงทั้�าย่ของ
การบูรรย่าย่ได�เปิุ่ดช่ื่วงให้�ม่ีการถามีคำาถามีจิากนักเร่ย่นซ่ึ่�งต่ิางได�ให้�ความี
สนใจิแลัะม่ีคำาถามีมีากมีาย่จินเก่อบูจิะล่ัวงเลัย่เวลัาท่ั้�กำาห้นด			
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 JENESYS (อ่านวั่า เจำ-เน-ซีิส) คำือ โคำรุงการุแลกเปลี�ยนเพ่�อส่งเสรุิมคำวัามเข่้าใจำต่อปรุะเทีศญี�ปุ�น ดัำาเนินการุโคำยกรุะทีรุวังการุต่าง
ปรุะเทีศ เป็นการุส่งเสรุิมคำวัามเข่้าใจำต่อปรุะเทีศญี�ปุ�นในดั้านต่างๆ เช้่น การุเมือง เศรุษฐกิจำ สังคำม วััฒนธิรุรุม ปรุะวััติศาสตรุ์ นโยบาย
ต่างปรุะเทีศ เป็นต้น ผ่่านการุส่งเยาวัช้นผ่่้เป็นอนาคำตเพ่�อแลกเปลี�ยนรุะหวั่างปรุะเทีศญี�ปุ�นกับแต่ละปรุะเทีศในภ่มิภาคำเอเช้ีย     โอเช้ียเนีย 
รุวัมทีั�งกจิำกรุรุมแลกเปลี�ยนออนไลน ์เพ่�อใหเ้ยาวัช้นไดัเ้ผ่ยแพรุแ่ละเสรุมิสรุา้งคำวัามสมัพนัธิร์ุะหวัา่งทีั�งสองปรุะเทีศและในรุะหวัา่งภม่ภิาคำ
 เนื�องจำากการุแพรุ่รุะบาดัข่องเช้ิ�อไวัรุัสโคำโรุนาตั�งแต่ปี คำ.ศ. 2020 จำนถึึง คำ.ศ. 2021 อันส่งผ่ลให้การุเดัินทีางรุะหวั่างปรุะเทีศทีำาไดั้
ยากยิ�ง จำึงมีการุจำัดักิจำกรุรุมในรุ่ปแบบการุสัมมนาออนไลน์ ก่อนทีี�จำะสามารุถึกลับมาเดัินทีางรุะหวั่างปรุะเทีศตามกำาหนดัการุเดัิมข่อง
โคำรุงการุไดั้ตามสถึานการุณ์์ปกติอีกคำรุั�ง ซีึ�งเรุียกกิจำกรุรุมออนไลน์ก่อนการุเดัินทีางจำรุิงนี�วั่า “Pre-program” (พรุี โปรุแกรุม)



ป

ระ
ล
อง
ฝมือ

ทำอาหารญ
ีป่

ุน
 

©アフロ

	 “โฮิโต”	อาห่ารพ้�นเมอ่งของจงัห่วดั
ยามานาชื่	ิอาห่ารปุ่ระเภที่เสน้	ปุ่ระกอบ
ไปุ่ด้วย	อ่ด้งเส้นแบน	ฟุักที่อง	ต้นห่อม	
เห็่ดห่อม	 เปุ่็นต้น	 ต้มในนำ�าซึ่่ปุ่ท่ี่�ที่ำา
จากมิโสะ	 นำ�าซ่ึ่ปุ่ม่รสชื่าติห่วานจาก
ฟุกัที่องซึ่่�งเป็ุ่นวตัถดิ่บของฤดูใบไม้รว่ง	
จ้งที่ำาให่้เปุ่็นเมนูอาห่ารท่ี่�ทัี่�งผูู้้ให่ญี่่แลัะ
เด็กต่างชื่่�นชื่อบ	

"โฮโต" "โฮโต" 

1.	 หั้�นผัู้กกาดขาวขนาดปุ่ระมีาณ์	1.5	ซึ่มี.	หั้�นแครอทั้แลัะหั้วไชื่�เทั้�า
เป็ุ่นร้ปุ่คร่�งเส่�ย่วห้นาปุ่ระมีาณ์	5	มีมี.	หั้�นเห็้ดห้อมีบูางขนาดปุ่ระมีาณ์	
5	มีมี.	 ซึ่อย่ติ�นห้อมีติามีแนวย่าวขนาดปุ่ระมีาณ์	3-4	ซึ่มี.	 หั้�นเติ�าห้้�														
อาบู่ราอาเงะ	ขนาดปุ่ระมีาณ์	1	ซึ่มี.	
2.	 หั้�นฟัื้กทั้องขนาดปุ่ระมีาณ์	2	ซึ่มี.	ใส่ไว�ในจิาน	นำาไปุ่อบูในเติาอบู
ไมีโครเวฟื้	ด�วย่ความีร�อน	600	วัติต์ิ	ปุ่ระมีาณ์	4	นาท่ั้		

3.	 เติิมีนำ�าลังในห้มี�อ	 เปิุ่ดเติาเพ่�อติ�มีนำ�า	 เติิมีผู้งซ่ึ่ปุ่ลังไปุ่ก่อนนำ�าเริ�มี
เด่อด	พอนำ�าเด่อด	 เติิมีวัติถ่ดิบูท่ั้�เติร่ย่มีไว�ในข�อ	 1	 ลังไปุ่ติ�มีในห้มี�อ
ปุ่ระมีาณ์	4-5	นาท่ั้		
4.	 ใส่อ่ด�งเส�นแบูน	แลัะฟัื้กทั้องลังไปุ่ในห้มี�อเพ่�อติ�มี	ปุ่ระมีาณ์	5	นาท่ั้	
5.	 เม่ี�ออ่ด�งเส�นแบูนเริ�มีนิ�มี	ใส่มิีโสะเพ่�อปุ่ร่งรส	
6.	 นำาจัิดลังในชื่ามี	เติิมีพริกปุ่�นญ่ี่�ปุ่่�นติามีชื่อบู	เป็ุ่นอันเสร็จิสมีบู้รณ์์

อุุด้้งเส้้นแบน
ผัักกาด้ขาว
แครอุท
หััวไชเท้า
เหั็ด้หัอุม
ต้้นหัอุม

เต้้าหั้้อุาบุราอุาเงะ (เต้้าหั้้ทอุด้ญี่่�ปุุ่�น)
ฟัักทอุง

ผังซุุปุ่แบบญี่่�ปุุ่�น
นำ�า
มิโส้ะ
พริกปุ่�นญี่่�ปุุ่�น 

400 กรัม
200 กรัม

คร่�งหััว
80 กรัม
4 ด้อุก

1 ต้้น

2 แผั่น
300 กรัม

2 ช้อุนชา
7 ถ้้วย

50 กรัม
ต้ามชอุบ 

วััตถึุดัิบสำาหรุับ 4 ทีี�

เคำรุ่�องปรุุงรุส

เพ่ย่งแสกน	QR	Code	ด�วย่กลั�องของโทั้รศัพท์ั้
ม่ีอถ่อ	 ท่ั้านก็สามีารถอ่านวารสารจิากญ่ี่�ปุ่่�นใน
ร้ปุ่แบูบูไฟื้ลั	์PDF	พร�อมีทัั้�งฉบัูบูย่�อนห้ลัังใน	1	ปีุ่

อ่่านวารสารจากญ่ี่�ปุ่่� นย้้อ่นหลัังผ่่าน QR Code

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_th/index.html


