
ฉบับที่ 2/2558

สำนักขาวสารญี่ปุน
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจำประเทศไทย

177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

TEL: 0-2696-3004, 0-2207-8504  FAX: 0-2207-8512

http://www.th.emb-japan.go.jp/th/

ญี่ปุน ประเทศแหง
ความคิดสรางสรรค
ญี่ปุน ประเทศแหง
ความคิดสรางสรรค



	 ประเทศญี่ปุ ่น	 ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีความ
คิดสร้างสรรค์	 เมื่อไม่นานมาน้ี	 ไม่เพียงแต่รถยนต์	 และเครื่องใช้
ไฟฟ้าเท่านั้น	 ชาวต่างชาติได้เริ่มให้ความสนใจวัฒนธรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ของญ่ีปุ่น	 เช่น	 แฟชั่น	 หรือ	 การ์ตูนอะนิเมชั่น	
เป็นต้น	 	 ในเดือนเมษายน	 ค.ศ.	 2012	 บริษัท	 Adobe	 Systems	
Incorporated	 ซึ่งด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ได้ท�าการส�ารวจแนวโน้มในเร่ืองความคิด
สร้างสรรค์ใน	5	ประเทศ	ได้แก่	สหรฐัอเมรกิา	องักฤษ	เยอรมน	ีฝรัง่เศส	
และ	ญี่ปุ่น	โดยท�าการส�ารวจกลุ่มตัวอย่าง	ที่มีอายุมากกว่า	18	ปีขึ้น
ไปจ�านวน	1,000	คน	ในแต่ละประเทศ	(รวมท้ังสิน้	5,000	คน)	พบว่า																																																																																					

	 ช่วงต้นค.ศ.	1800	ในสมยัเอโดะ	อโิน	ทาดะทากะ	นกัส�ารวจยคุแรกของประเทศญีปุ่น่	ได้เขยีนแผนทีข่องประเทศ
ญี่ปุ่นที่สมบูรณ์แบบขึ้น	โดยการเดินส�ารวจทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น	
	 เริม่แรก	อโิน	ฝึกฝนการก้าวเท้าให้มรีะยะทางสม�า่เสมอ	หนึง่ก้าวประมาณ	69	ซ.ม.	เดนิจากหลกัเขตหน่ึงไปยงัอกี
หลกัเขตหนึง่	จากนัน้ค�านวนระยะทางจากจ�านวนก้าวทีเ่ดนิ	หลงัจากวดัระยะทางแล้ว	จงึตรวจสอบเส้นทางในขณะ
นั้น	กระบวนการนี้ด�าเนินไปซ�้าแล้วซ�้าอีกไปเรื่อยๆ	เมื่อท�าการส�ารวจระยะทางและเส้นทางอย่างละเอียดรอบคอบ
แล้ว	จึงสามารถประติดประต่อแผนที่ที่สมบูรณ์แบบขึ้นได้	
	 อิโน	 ส�ารวจเส้นทางระหว่างถนนกับถนนด้วยความถูกต้อง	 พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะภูมิประเทศที่
สลับซับซ้อน	 ได้ท�าการส�ารวจจากผืนน�้าทะเล	 แม้กระท่ังในตอนกลางคืนก็ยังท�างานต่อไปไม่หยุด	 สังเกตดวงดาว
บนท้องฟ้า	เช่น	ดาวเหนือ	ช่วยระบุต�าแหน่งของตัวเอง	เพื่อเป็นการตรวจสอบการส�ารวจว่าถูกต้องหรือไม่	ใช้เวลา	
17	ปี	ในการเดินทางทั่วประเทศญี่ปุ่น	ด้วยการส�ารวจอย่างเที่ยงตรง	ท�าให้เกิด	แผนที่ที่มีความสมบูรณ์แบบขึ้น		

ภาพของอิโน ทาดะทากะ

แผนที่ของอิโน ทาดะทากะ

ญี่ปุ่น “ประเทศแห่งความคิดสร้างสรรค์”

แผนที่ประเทศญี่ปุ่นของ อิโน ทาดะทากะ
(11 ก.พ. ค.ศ.1745 – 17 พ.ค. ค.ศ. 1818)

ประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์อันดับ	1	คือ	ประเทศญี่ปุ่น	-	36	%	
ตามด้วย	สหรัฐอเมริกา	-	26	%	เยอรมนี	 -	12	%		และ	ฝรั่งเศส										
-	11%	และกรุงโตเกียว	เป็นเมืองที่มคีวามคิดสร้างสรรค์อันดับ	1	น�า
หน้าเมืองนิวยอร์ค	กรุงปารีส	และ	มหานครลอนดอน	
	 	 ด้วยความคิดสร้างสรรค์	 สิ่งของและวิธีการใหม่ๆนับแต่ใน
อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ประเทศญ่ีปุ่นได้คิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรมต่างๆ
มากมายด้วยความคิดสร้างสรรค์	 ต้ังแต่เครื่องใช้อุปโภคบริโภคไป
จนถงึเครือ่งใช้ในชวีติประจ�าวนั	ฉบบันีจ้ะขอแนะน�าสิง่ประดษิฐ์ของ
ประเทศญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลก

ความคิดสร้างสรรค์
ในสมัยเอโดะ 

©The Inoh Tadataka Museum, Katori City, Chiba
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เซกิ ทาคะคาซุ

ตุ๊กตาคะระคุริ  yumi-hiki doji สร้างโดย Tanaka Hisashige (1799-1881)
ภาพโดย TOYOTA Commemorative Museum of Industry and Technology

	 วะซัง	 คือ	 คณิตศาสตร์ที่พัฒนาข้ึนด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
ญีปุ่น่	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงหลงัของสมยัหลงัเอโดะ	ได้เกดิความนยิม
คณิตศาสตร์ขึน้ในประเทศญีปุ่น่	เซก	ิทาคะคาซ	ุเป็นผูป้ระสบความส�าเรจ็
อย่างยิง่ในด้านคณติศาสตร์	ในสมยัเมจ	ิคณติศาสตร์รปูแบบตะวนัตกได้
เข้ามาและท�าให้วะซังถูกลบออกจากการศึกษาของญี่ปุ่น	ในปัจจุบัน	ได้
มีการทบทวนเนื้อหาและวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมนี้ในทุกแง่มุม	
	 เซก	ิท�างานกบัรฐับาลโชกนุ	มหีน้าทีต่รวจสอบการคิดค�านวณ	เทยีบ
เท่าต�าแหน่งผู้ตรวจบัญชีในปัจจุบัน	 และยังมีหน้าท่ีควบคุมดูแลทรัพย์
สมบัติของครอบครัวโชกุน	
	 ยังคงมีผลงานที่ยอดเยี่ยมของเซกิ	ทาคะคาซุ	คงเหลืออยู่	เช่น	การ
วิจัยทฤษฎีในหลากหลายแขนงทางด้านคณิตศาสตร์	 	 การทดสอบการ
จัดวางระบบ	 เป็นต้น	 	นอกจากนี้	 ยังได้รับการยกย่องให้เป็น	1	 ใน	3	
นักคณิตศาสตร์ที่มีความส�าคัญยิ่งของโลก	ร่วมกับ	 เซอร์ไอแซก	นิวตัน	
(ค.ศ.	 1643	 –	 1727)	
ชาวอังกฤษ	 และ	 กอทท์
ฟรีด	 วิลเฮล์ม	 ไลบ์นิซ	
(ค.ศ.	1646	-1716)	ชาว
เยอรมัน	ซึ่งอยู่ในยุคสมัย
เดียวกัน	

มีนกกระเรียนและเต่ารวมกันได้	 32	 ตัว	 มีขารวมกัน
ทั้งหมด	 94	 ขา	 อยากทราบว่ามีนกกระเรียน	 และ	 เต่า	

ท้ังหมดอย่างละกี่ตัว	
(*เงื่อนไข	 คือ	 นก
กระเรียนมี	2	ขา	เต่า	
มี	4	ขา)	

ค�าตอบ ข้อ 1
มีนก 17 ตัว เต่า 15 ตัว

ค�าตอบ ข้อ 2
ผู้ชาย 36 ปี ผู้หญิง 18 ปี 

ชายหนุม่อาย	ุ26	ปี	เกดิความรักตัง้แต่แรกพบกบัเดก็หญงิ
อายุ	8	ขวบ	และได้เดินทางขอเด็กหญิงแต่งงานกับพ่อแม่	
แต่เน่ืองจากเดก็หญิงยงัอายนุ้อยเกนิไป	จงึขอให้เดก็หญิง
มีอายุเป็นคร่ึงหนึงของชายหนุ่มเสียก่อนจึงจะอนุญาตให้
แต่งงานกันได้	 อยากทราบว่า	 ผู้ชายและเด็กหญิงจะได้
แต่งงานกันเมื่อทั้งสองคนมีอายุเท่าไหร่

*	“วะ”	แปลว่า	“ญี่ปุ่น”	ใช้แสดงถึงลักษณะความเป็นญี่ปุ่น	เช่น	วะโชคุ	แปลว่า	อาหารญี่ปุ่น		วะชิทซึ	แปลว่า	ห้องแบบญี่ปุ่น	เป็นต้น

	 ตุก๊ตาคะระครุ	ิคอื	ตุก๊ตาทีเ่คลือ่นไหวได้ด้วยตวัเองในยคุแรกของประเทศญีปุ่น่	โดย
ใช้สปริง	ปรอท	และทรายในการขบัเคลือ่น	อาศยัแรงโน้มถ่วงในการควบคมุท่วงท่าและ
การเคลื่อนที่	ตุ๊กตาถือถ้วยชา	คือ	ตัวแทนภาพลักษณ์ของตุ๊กตาคะระคุริ	ด้วยการถือ
ถ้วยชาเคล่ือนทีไ่ป	หลงัจากถ้วยชาถกูหยบิออกไปแล้ว	กจ็ะเคลือ่นทีก่ลบัมาอยูท่ีจ่ดุเดมิ	
ตุ๊กตานี้สร้างด้วยการใช้เทคนิคระดับสูงต่างๆในสมัยเอโดะ	(ค.ศ.		1603	–	1867)	อาจ
กล่าวได้ว่า	ตุก๊ตาคะระครุ	ิคอื	มรดกของคนโบราณทีเ่ริม่ต้นขึน้ในสมยัเอโดะ	แสดงออก
ถึงความประณีตของรูปแบบและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น	ที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

เซกิ ทาคะคาซุ นักคณิตศาสตร์ญี่ปุ่น (วะซัง) (ค.ศ.1642 – 1708)
มาลองตอบค�าถาม

คณิตศาสตร์ญี่ปุ่น (วะซัง) กันเถอะ

ตุ๊กตาคะระคุริ

ความคิดสร้างสรรค์
ในสมัยเอโดะ 
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	 ผู้ประดิษฐ์คิดค้นบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป	คือ	โมโมฟุกุ	อันโด	เกิด
เมื่อปี	ค.ศ.	1910	ภายหลังสงครามโลกครั้งที่	2	ประเทศญี่ปุ่นตก
อยู่ในสภาวะขาดแคลนอาหาร	 ในเวลาน้ันเป็นช่วงฤดูหนาว	 อัน
โดได้เห็นผู้คนต่อแถวยาวหน้าร้านขายบะหมี่บริเวณตลาดใกล้ๆ
สถานีรถไฟเมืองยะมิอิจิ	เพื่อรับประทานบะหมี่	1	ถ้วย	ท�าให้อัน
โดเข้าใจว่าคนญีปุ่น่ชอบรบัประทานบะหม่ี		และในขณะเดยีวกนัก็
เชือ่มัน่ว่า	ยงัคงมคีวามต้องการทีซ่่อนเร้นอยูจ่ากผูค้นจ�านวนมาก
ที่เข้าแถวรอ	
	 อันโดจึงเริ่มคิดค้นวิจัยและทดลอง	 “บะหมี่ท่ีสามารถรับ
ประทานที่บ้านได้โดยแค่มีน�้าร้อน”	 ในห้องเล็กๆ	 ที่สร้างขึ้น
หลังสวนในบริเวณบ้านของเขา	 เพ่ือท�าให้บะหม่ีสด	 มีลักษณะ
แห้งและเก็บรักษาไว้ได้เป็นระยะเวลานาน	และหาวิธีคิดค้นสูตร	
บะม่ีที่เพียงแค่ใส่น�้าร้อนก็สามารถทานได้ทันที	 ในการพัฒนา
บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป	การเก็บรักษาและความสะดวกสบาย	ถือเป็น
ปัญหาที่ยากล�าบากท่ีสุด	 ในวันหน่ึง	 อันโด	 เดินไปยังห้องครัว
และเห็นภรรยาก�าลังทอดเทมปุระ	เมื่อแป้งสาลีที่ชุบเทมปุระถูก
ใส่ลงไปทอดในน�้ามันที่ก�าลังเดือด	 ในกระทะ	 เกิดเป็นฟองและ
ท�าให้ความชื้นระเหยออกมา	 อันโดจึงทดลองทอดเส้นบะหมี่ใน
น�า้มนัดทูนัท	ีความชืน้ในเส้นบะหมีไ่ด้ถกูความร้อนในน�า้มันท�าให้
ระเหยออกไป	บะหมี่ที่มีลักษณะเกือบจะแห้ง	สามารถเก็บรักษา

	 กาแฟที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบันคือกาแฟส�าเร็จรูป	
ในปี	 ค.ศ.	 1899	ดร.	คะโต	ซะโทริ	 ได้ประดิษฐ์คิดค้นกาแฟส�าเร็จรูป
ขึ้น	 ด้วยการท�าให้กาแฟเป็นของเหลว	 ใส่ลงในเตาสุญญากาศเพื่อขจัด
ความชื้นจนกลายเป็นผง	 เขาประสบความส�าเร็จทั้งในเรื่องวิธีการอบ
แห้งสุญญากาศ	 และการประดิษฐ์กาแฟส�าเร็จรูป	 ในขณะนั้นกาแฟ
ส�าเร็จรูปไม่ได้วางจ�าหน่ายในประเทศญี่ปุ่น	 เนื่องจากในสมัยน้ัน	 ชาว
ญี่ปุ่นไม่นิยมดื่มกาแฟ	ดร.คะโต	จึงเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
และก่อตั้งบริษัทคะโตขึ้น	จากนั้นเริ่มวางจ�าหน่ายสินค้ากาแฟส�าเร็จรูป
ในงานนิทรรศการแพนอเมริกา	ณ	นิวยอร์กบัฟฟาโล่	ในปี	ค.ศ.	1901

บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป

อาหาร

กาแฟส�าเร็จรูป

ไว้ได้ในระยะ
เวลาครึ่ ง ป ี	
โ ดย ไม ่ เ กิ ด
การเปล่ียนแปลงและ
การย่อยสลาย	 และด้วย
วิธีการนี้ท�าให้เกิดความ
สะดวกสบาย	 เพียงเทน�้า
ร้อนลงไป	 ความช้ืนจะเข้าไป
ในโมเลกุลของเส้นบะหมี่	 ท�าให้เส้น
บะหมี่ดูดซึมความชื้นและกลับคืนสู่
สภาวะอ่อนนุ่มดังเดิม	
	 ด้วยการค้นพบเทคนคิการผลติน�า
ไปสูร่ากฐานของบะหมีก่ึง่ส�าเร็จรูป	ใน
วันที่	25	สิงหาคม	ค.ศ.	1958	บะหมี่
กึ่งส�าเร็จรูป	“ชิคเก้น	ราเมง	 (บะหมี่
รสซุปไก่)”	 ได้ออกวางจ�าหน่ายครั้ง
แรกของโลก	บะหม่ีกึง่ส�าเร็จรปูชคิเก้น	
ราเมง	สามารถรบัประทานได้ภายหลงั
จากใส่น�้าร้อนลงไปเพียง	2	นาที

โมโมฟุกุ อันโด 
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	 	 ในปี	 ค.ศ.	 1986	 บริษัทฮอนด้าได้เก็บข้อมูลจ�านวนมาก	
จากการศึกษาวิจัยและสังเกตการณ์การก้าวเดิน	 เพื่อพิสูจน์ตาม
ทฤษฎีพื้นฐานของการก้าวเดินด้วยขาทั้งสองข้าง	 และประสบ
ความส�าเร็จในการพัฒนาหุ่นยนต์รุ่น	E0	ซึ่งเป็นหุ่นยนต์	2	ขา	ที่
สามารถก้าวเดนิด้วยเท้าทัง้สองข้างได้อย่างสมัพนัธ์กัน	แต่ทว่า	ใน
การก้าวเท้า	1	ครั้งใช้เวลาประมาณ	5	วินาที	ในช่วงปี	ค.ศ.	1993	
–	1997	ด้วยความเชือ่ทีว่่าหุ่นยนต์เลยีนแบบมนษุย์	(Humanoid	
Robot)	สามารถใช้ชวีติอยูร่่วมกนักับมนษุย์ในสงัคมและเป็นมติร
ทีด่ต่ีอมนษุย์	ฮอนด้าประสบความส�าเรจ็ในการสร้างหุน่ยนต์ซึง่มี
ลักษณะใกล้เคียง	และเลียนแบบมาจากมนุษย์
	 ต่อมา	ได้น�าเทคนคิการเดนิด้วยขา	2	ข้าง	และความรูท้ีส่ัง่สม
ไว้	 ซึ่งมีเพียงที่เดียวในโลก	ประกอบกับการค้นคว้าเพิ่มเติมและ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อน�าไปสู่การใช้งานจริง	 จากผลส�าเร็จ
ของเทคโนโลยีใหม่	หุ่นยนต์	ASIMO	ได้ถือก�าเนิดขึ้นในวันที่	20	
พฤศจิกายน	ค.ศ.	2000	
	 ในปี	 ค.ศ.	 2011	 ได้ประสบความส�าเร็จในการสร้างหุ่นยนต์	
ASIMO	รุ่นใหม่	โดยพัฒนาจากเครื่องจักรกลกึ่งอัตโนมัติขึ้นเป็น
หุน่ยนต์ทีท่�างานด้วยตวัเองโดยอตัโนมตั	ิด้วยความสามารถในการ
ตัดสินใจเลือกพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบๆ	ตัวได้เอง

	 ในปัจจุบัน	 มีความต้องการหลากหลายมากขึ้นในตลาดหุ่น
ยนต์	เช่น	หุ่นยนต์ด้านสวัสดิการและสุขภาพ	ด้านการผลิต	ด้าน
การประชาสัมพันธ์	(ต้อนรับลูกค้า)	ด้านบันเทิง	เป็นต้น
	 ตั้งแต่ในปี	ค.ศ.	2012		บริษัทโตชิบาได้พัฒนาหุ่นยนต์เลียน
แบบมนุษย์	 (Humanoid	 Robot)	 ที่เป็นมิตรกับมนุษย์โดยมี
ลักษณะคล้ายคน	 เช่น	 มีผิวหนังและการเคลื่อนไหวของดวงตา		
เพื่อตอบสนองสิ่งใหม่ท่ีแตกต่างไปจากหุ่นยนต์ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน	หุ่นยนต์นี้ชื่อ	”ชิฮิระ	ไอโกะ”	ได้
ถูกพัฒนาให้ใช้งานได้จริงในหน้าท่ีของพนักงานต้อนรับและงาน
ประชาสัมพันธ์ในงานนิทรรศการ	และได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้ว
	 “ชิฮิระ	 ไอโกะ”	หุ่นยนต์ที่ใช้ในการสื่อสาร	มีลักษณะพิเศษ	
คือ	ความคล้ายคลึงกับมนุษย์	ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
ความรู้ทางด้านอตุสาหกรรมจากองค์การต่างๆ	เช่น	บรษิทัเอ-เลป	
มหาวิทยาลัยโอซาก้า	 สถาบันเทคโนโลยีชิบะอุระ	 และสถาบัน
เทคโนโลยีโชนัน	 เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถแสดงออกทางอารมณ์
ได้หลากหลายลักษณะ

หุ่นยนต์
หุ่นยนต์ ASIMO

หุ่นยนต์ชิฮิระ ไอโกะ
หุ่นยนต์ที่ ใช้ในการสื่อสาร 

www.prtimes.jp
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ความบันเทิง

	 คาราโอเกะ	มาจากค�าว่า	“คารา”	แปลว่า	ว่างเปล่า	รวมกับค�าว่า	“โอเกะ”	ย่อมาจาก
ค�าว่า	“ออร์เคสตรา”	รวมกนัจึงมคีวามหมายว่า	การบรรเลงดนตรโีดยใช้แผ่นเสยีงหรอืเทป	
ไม่ได้มาจากการบรรเลงดนตรสีดของวงออร์เคสตรา	ถกูน�ามาใช้ในแวดวงการกระจายเสยีง	
	 ในปี	ค.ศ	.1971	อิโนะอุเอะ	ไดสุเกะ	“(10	พ.ค.	ค.ศ.	1940	–	ปัจจุบัน)	นักดนตรี
ได้สร้างสิ่งประดิษฐ์	 ที่ชื่อว่า	 “8JUKE”	 ขึ้น	 สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นเครื่องเล่นคาร์ทริดจ์เทป	
(Cartridge	 Tape)	 ซ่ึงอัดเสียงดนตรีที่อิโนะอุเอะบรรเลงด้วยตัวเอง	 8	 บทเพลง	 และ
สามารถร้องเพลงให้เข้ากบัดนตรทีีเ่ล่นอยู	่จงึถอืเป็นการก�าเนดิขึน้ของเครือ่งคาราโอเกะ

เครือ่งแรก	และเริม่ด�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบัเครือ่งเล่นคาราโอเกะ
	 ในปี	ค.ศ.	1999	นติยสาร	TIME	นติยสารรายสปัดาห์ท่ีมชีือ่
เสยีงเล่มหนึง่ของโลก	ได้พมิพ์เรือ่งของอโินะอเุอะในฐานะ	1	
ใน	20	ชาวเอเชียที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดต่อโลกในศตวรรษ
ที่	 20	 และในปี	 ค.ศ.	 2004	 เขาได้รับรางวัล	 อิคโนเบล																																																																									
(IG	NOBEL	PRIZE)	สาขาสันติภาพ

	 สามารถกล่าวได้ว่า	 มังงะหรือการ์ตูนญี่ปุ ่น	 คือต้นก�าเนิดของ
วัฒนธรรมร่วมสมัยของญี่ปุ่น	 ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างชอบอ่านมังงะ	 ที่
ประเทศญี่ปุ่น	 ใน	 1	 ปี	 มังงะสามารถจ�าหน่ายในรูปแบบนิตยสารได้
ประมาณ	 70	 ล้านเล่ม	 และจ�าหน่ายในรูปแบบหนังสือประมาณ	 480	
ล้านเล่ม	ยอดจ�าหน่ายของหนังสือทั้ง	2	รูปแบบรวมกันมีมูลค่าสูงกว่า	
4.48	แสนล้านเยน
	 มงังะ	เล่าเร่ืองจากกรอบทีเ่ชือ่มโยงกัน	สามารถกล่าวได้ว่า
เป็นการแสดงออกทีม่รีปูแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์อย่างยิง่	
นอกจากนี้	ยังมีช่องค�าพูดของตัวละคร	ซึ่งถือเป็น
ส่วนประกอบที่ส�าคัญของมังงะ
	 เมื่อแรกเริ่ม	 มักจะมีโอกาสได้เห็นมังงะท่ี
มีรูปแบบการเขียนประโยคยาวๆแนบไปกับ
ภาพตามแนวนอน	แต่ในเวลาต่อมา	ได้เปลีย่น

คาราโอเกะ   

มังงะและอะนิเมชั่น 
มาเป็นรปูแบบทีเ่ขยีนค�าพดูของตวัละครลงในช่องค�าพดู	ซึง่อยูใ่นกรอบ	
ผลงานที่ตีพิมพ์ออกมาในช่วงเปล่ียนผ่านน้ัน	 คือ	 เรื่องโชจังโนะโบเคน	
ในช่วงกลางปี	ค.ศ.	1920	มีการลงพิมพ์มังงะเป็นตอนๆต่อเนื่องกันใน
หนังสือพิมพ์	 จากนั้นเป็นต้นมา	 หนังสือพิมพ์ต่างลงมังงะในรูปแบบนี้
เป็นจ�านวนมาก
	 เบื้องหลังความแพร่หลายของเนื้อหาในมังงะของประเทศญี่ปุ ่น	

ตั้งแต่ครึ่งปีหลังของ	ค.ศ.	1960	เป็นต้นมา	วัฒนธรรมมังงะและ
อะนิเมชั่นได้แพร่หลายเป็นอย่างมาก	มังงะหลายเรื่องได้

ถกูน�ามาสร้างเป็นอะนเิมชัน่	การส่งออกผลงานไปยงั
ต่างประเทศ	เป็นผลให้มังงะต่างเป็นท่ีรูจ้กักันอย่าง
กว้างขวางในต่างประเทศ	สามารถกล่าวได้ว่า	ทัง้
มังงะและอะนิเมชั่น	 มีส่วนร่วมอย่างส�าคัญใน
การพัฒนาสื่อ	

JNTO
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WALKMAN

ความบันเทิง

	 เครื่องเล่นวอล์กแมนได้เริ่มวางจ�าหน่ายเมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	ค.ศ.	
1979	โดยบรษิทัโซนี	่ชือ่	วอล์กแมน	มาจากเครือ่งเล่นเทปคาสเซทแบบ
พกพา	(แปลว่า	ดนตรีกับคนก้าวเดินไปด้วยกัน)	
	 เครื่องเล่นวอล์กแมนเครื่องแรกรุ่น	TPS-L2	ดัดแปลงจากเครื่องอัด
เสยีงทีใ่ช้งานในธรุกจิ	โดยตดัฟังก์ชัน่การอดัเสยีงทิง้	คงเหลอืไว้เพียงแค่
รูปแบบการเล่น	และสร้างวัฒนธรรมการฟังเพลงโดยใช้หูฟังขึ้นมาใหม่	
ตวัเครือ่งใช้สแีมทรกิบล	ูดดัแปลงมาจากสบีลยูนีส์	เครือ่งเล่นวอร์กแมน
ได้เริ่มก้าวเดินไปพร้อมกับเทรนแฟชั่นล�าลอง	
	 ในปี	ค.ศ.	1984	เริ่มเข้าสู่ยุคเครื่องเล่น	CD	โซนี่ได้ผลิตเครื่องเล่น	
CD	เครื่องแรก	รุ่น	D-50	Discman	สามารถเดินไปพร้อมกับฟังเพลง
จากเครื่องเล่น	CD	ได้อย่างอิสระพกพาได้สะดวกสบาย	จนถึงปัจจุบัน
เครื่องเล่นวอล์กแมนไม่เคยหยุดการพัฒนาประสิทธิภาพในการฟัง
เพลง	ซึง่เทคโนโลยนีีย้งัได้ถกูน�ามาใช้ในโทรศพัท์มอืถอื	SONY	Mobile	
Communication	ในปัจจุบัน

เครื่องเล่นวอล์กแมน 

	 เกมส์ถอืเป็นความบนัเทงิอย่างหนึง่ในครอบครวั	ซึง่สามารถใช้เวลาร่วมกนัระหว่างสมาชกิในครอบครัว
เพื่อนฝูง	 หนึ่งในเครื่องเกมส์ท่ีนิยมอย่างมากในหมู่คนไทย	 คือ	 เครื่องเล่นเกมส์แฟมมิล่ีคอมพิวเตอร	์
(Family	Computer)
	 ในวันที่	15	กรกฎาคม	ค.ศ.	1983	บริษัทนินเทนโด	ซึ่งประสบความส�าเร็จในธุรกิจเกมส์	และนาฬิกา	
มานาน	 ได้วางจ�าหน่ายเครื่องเล่นเกมส์แฟมมิลี่คอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น	 เริ่มด�าเนินการ
ด้วยการผลิต	CPU	(หน่วยประมวลผล)	ขนาด	8	bit	ตัวเครื่องเล่นเกมส์มีช่องส�าหรับเสียบตลับเกมส์ซึ่ง
สามารถเปลีย่นได้	ท�าให้สามารถเพลดิเพลนิกบัเกมส์ได้อย่างหลากหลาย	ถอืเป็นเครือ่งเล่นเกมส์รุน่แรกที่
มีรูปแบบ	เสียบด้วยตลับเกมส์	เครื่องเล่นเกมส์แฟมมิลี่คอมพิวเตอร์	ได้รับการบันทึกว่าสามารถจ�าหน่าย
ได้ทั้งหมดประมาณ	60	ล้านเครื่องทั่วโลกในขณะนั้น

เครื่องเล่นเกมส์แฟมมล่ีิคอมพิวเตอร์
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	 รถไฟความเร็วสูงชินคังเซน	 มีความหมายว่ารถไฟสายหลักเส้นทาง
ใหม่	หลงัจากกลางปี	ค.ศ.	1950	เป็นต้นมา	การเตบิโตทางด้านเศรษฐกจิ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว	ท�าให้มผีูโ้ดยสารและสนิค้าจ�านวนมากใช้บรกิารเส้น
ทางรถไฟสายหลัก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไฟสาย	 Tokaido	 Line	 จึงมี
ปัญหาในการเพิม่ขีดความสามารถในการขนส่งสินค้า	ในเวลานัน้	ต้องใช้
หัวรถจักรลากจูงรถไฟด่วนพิเศษ	โดยใช้เวลา	7	ชั่วโมง	30	นาที	
ส�าหรบัการเดนิทางระหว่างโตเกยีว	–	โอซาก้า	ระยะทาง
ประมาณ	550	ก.ม.	จงึมแีผนการจะปฏริปูให้การ

รถไฟความเร็วสูงชินคังเซน 
เดินทางใช้เวลาลดลงครึ่งหนึ่ง	เหลือเพียงแค่	3	ชั่วโมง
	 ใน	ค.ศ.	1958	ได้พจิารณาแผนสร้างรถไฟความเรว็สงูขึน้เป็นครัง้แรก
ของโลก	เนือ่งจากไม่เคยมรีถไฟทีข่บัเคลือ่นด้วยความเรว็	200	กโิลเมตร
ต่อชัว่โมงในเวลานัน้	จงึมกีารพฒันาเทคโนโลย	ีและทดสอบการวิง่	เพือ่
ความมัน่ใจว่าจะให้ความปลอดภัยและความสะดวกสบายในขณะท่ีรถไฟ

วิง่ด้วยความเรว็สงู	ท้ายทีส่ดุสามารถฟันฝ่าอปุสรรค	และได้เริม่การ
บรกิารรถไฟ	Tokaido	สายใหม่	ในวนัที	่1	ตลุาคม	ค.ศ.	1964	

ซึ่งตรงกับการเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก	 ณ	
กรุงโตเกียว

	 ใน	ค.ศ.	1964	บริษัท	Tateisi	Electric	Manufacturing	(ปัจจุบัน	
คือ	บริษัทออมรอน)	ร่วมกับ	Kintetsu	Corporation	ได้เริ่มพัฒนาช่อง
ตรวจตัว๋โดยสารอตัโนมตั	ิและได้ถกูน�ามาใช้จรงิในปี	ค.ศ.1967	ท่ีสถานี
รถไฟคติะเซนร	ิในเมอืงโอซาก้า		ซึง่เป็นสถานสีดุท้ายของสายเซนร	ิโดย
มีการติดตั้งเครื่องขายตั๋วโดยสาร	 เครื่องเจาะตั๋วโดยสาร	 เครื่องทอน

เงิน	 ร่วมกับช่องตรวจตั๋วโดยสารอัตโนมัติ	 	 ถือ
เป็นครั้งแรกในโลกที่มีการใช้ระบบช่องตรวจตั๋ว
โดยสารอัตโนมัติ

 	 ระบบช่องตรวจตั๋วโดยสารอัตโนมัติที่
มีขึ้นครั้งแรกของโลก	 เป็นการผสมผสานความ
เช่ียวชาญทางด้านเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี
ทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์	 ซึ่งถือเป็นรูป
แบบเฉพาะของเทคโนโลยทีางด้านเครือ่งจกัรกล
ของญี่ปุ่น	 การใช้ช่องตรวจตั๋วโดยสารอัตโนมัติ
ที่สถานีรถไฟ	นอกจากจะช่วยเพิ่มความรวดเร็ว
แล้ว	ยังช่วยประหยัดแรงงาน	สร้างความสะดวก
สบายให้กับผู้โดยสาร	 และมีส่วนร่วมในวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นอย่างมาก

ช่องตรวจตัว๋โดยสารอตัโนมตัิ

การคมนาคม 
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	 ในปัจจุบัน	 ประเทศต่างๆท่ัวโลกเริ่มหันมาใช้พลังงานไฮโดรเจน	
ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในแวดวงการบินอวกาศ	และเป็นพลังงานที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	ด้วยเหตนุี	้บริษทัโตโยต้าได้สร้างสรรค์รถยนต์
พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน	(Hydrogen	Fuel	Cell	Vehicle	:	
FCV)	โตโยต้า	“มิไร”	ขึ้นมา
	 รถยนต์โตโยต้า	“มิไร	(อนาคต)”	ขับเคลื่อนโดยเซลล์เชื้อเพลิง	ที่
เกิดจากการท�าปฏิกริยาทางด้านวิทยาศาสตร์		ระหว่างไฮโดรเจนซึ่ง
อยูใ่นถงัเก็บไฮโดรเจนแรงดนัสูง	กบัออกซเิจนทีม่อียูใ่นอากาศ	ซึง่ท�า
ปฏิกริยากันภายในอปุกรณ์ทีต่ิดตั้งมากับรถยนต์	เป็นพลังขับเคลื่อน
มอเตอร์ไฟฟ้า	 “มิไร”	จัดอยู่ในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า	การขับเคลื่อนจึง
จ�าเป็นต้องใช้พลงังานไฟฟ้าจากแหล่งผลติไฟฟ้า	“มไิร”	มคีวามแตก
ต่างจากรถยนต์ไฟฟ้าทัว่ไป	ซึง่ต้องอาศยัการชาร์จพลงังานไฟฟ้าเกบ็
ไว้ในแบตเตอรี่เพื่อน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลงแต่	 	 “มิไร”	 สามารถผลิต
ไฟฟ้าภายในตัวรถ	 โดยใช้ไฮโดรเจนเป็นเช้ือเพลิง	 การท�าปฏิกริยา
ทางด้านวิทยาศาสตร์นี้จะช่วยหมุนเวียนน�้าท่ีเกิดข้ึนเม่ือผลิตก�าลัง
ไฟฟ้า	 ส่งผลให้เกิดการปล่อยน�้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 เครื่องยนต์
ของรถไม่ปล่อยมลพิษจึงท�าให้เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม	นอกจาก
นี้ยังมีจุดที่น่าสนใจ	 คือ	 ถ้าหากเติมไฮโดรเจนด้วยความดันสูง	 จะ
สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้เป็นจ�านวนมาก	ไว้ในแบตเตอรี่ริเทียม
ออิอนขนาดใหญ่	ทีต่ดิตัง้มาพร้อมกบัรถเหมอืนรถยนต์ไฟฟ้า	และใช้
เวลาสัน้ๆในการเตมิเชือ้เพลงิไฮโดรเจน	รถยนต์โตโยต้า	“มไิร”	ได้เริม่
จ�าหน่ายแล้วที่ประเทศญี่ปุ่น	ตั้งแต่วันที่	15	ธันวาคม	ค.ศ.	2014

รถยนต์พลังงาน
เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
โตโยต้า “มิไร”

รถยนต์
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Isamu Akasaki
© Nobel Media
AB, A. Mahmoud

Electric rice-cooker RC-10, 1995, Toshiba Corporation,
The Japan Foundation’s Traveling Exhibition 

“Japanese Design Today 100”

Hiroshi Amano
© Nobel Media AB, A. Mahmoud

Shuji Nakamura
© Nobel Media AB, A. Mahmoud

	 LED	หรือ	 ไดโอดเปล่งแสง	 (Light-Emitting	Diode)	 แม่สีในการ
ให้แสงสว่างมีทั้งหมด	3	สี	ได้แก่	สีแดง	สีเขียว	และสีน�้าเงิน	LED	แสงสี
แดงและสีเขียวได้ถูกพัฒนาขึ้นแล้ว	หากพัฒนา	LED	สีน�้าเงินได้ส�าเร็จ	
จะท�าให้แม่สทีัง้	3	ส	ีครบถ้วน	และเมือ่ผสมสทีัง้	3	แล้วจะท�าให้เกดิแสง
สีขาว	และยังท�าให้เกิดสีต่างๆขึ้นอีกได้	
	 ศาสตราจารย์อซิาม	ุอาคาซาก	ิ(30	ม.ค.	1929)	จากมหาวทิยาลยัเม
โจ	ศาสตราจารย์ฮโิรชิ	อามาโนะ	(11	ก.ย.	1960)	จากมหาวทิยาลัยนาโก
ย่า	และศาสตราจารย์ชูจิ	นากามูระ	(22	พ.ค.	1954)	จากมหาวิทยาลัย
แคลฟิอร์เนยี	เป็นนกัวทิยาศาสตร์ชาวญีปุ่น่	3	คนผูท้ีทุ่ม่เทร่วมกนัพฒันา	
LED	สีน�้าเงินจนส�าเร็จ
	 เมื่อธันวาคม	 	ค.ศ.	2014	นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นทั้ง	 3	คน	 ได้
รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี	 และได้รับการยอมรับ	 ยกย่องเป็นอย่างสูง	

	 WASHLET	คือ	ชื่อเรียกสินค้าเครื่องสุขภัณฑ์ที่ใช้ในการช�าระล้าง	มี
ลักษณะฝารองนั่งและฉีดช�าระอัตโนมัติ	 ในปัจจุบันที่ประเทศญี่ปุ่น	ฝา
รองนั่งฉีดช�าระอัตโนมัติใช้อยู่ในครัวเรือนประมาณ	60	%	
	 ในอดีต	 ประเทศญี่ปุ่นไม่มีวัฒนธรรมการช�าระล้างด้วยน�้าอุ่น	 ใน
ปี	ค.ศ.	1964	บริษัท	TOYOTOKI	(ปัจจุบันคือ	บริษัท	TOTO)	ได้เริ่ม
น�าเข้าเพื่อจ�าหน่ายฝารองนั่งฉีดช�าระที่ใช้ทางการแพทย์จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 เรียกว่า	 “Wash	Air	 Seat”	 เนื่องจากมีลักษณะการใช้
งานที่ซับซ้อน	จึงถูกน�ามาใช้ทางการแพทย์	 และใช้ในกลุ่มผู้มีรายได้สูง
เท่านัน้	ด้วยความมุง่ม่ันทีจ่ะท�าให้ฝารองนัง่ฉดีช�าระอตัโนมัตถิกูใช้อย่าง
แพร่หลายในครวัเรือนของญีปุ่น่ให้ได้	ในปี	ค.ศ.1978	ทางบรษัิทจงึตดัสนิ
ใจที่จะพัฒนาฝารองนั่งฉีดช�าระอัตโนมัติด้วยตัวเอง

	 ก่อนทีจ่ะมกีารประดษิฐ์คดิค้นหม้อหงุข้าวข้ึน	การหุงข้าวถอืเป็นงาน
ทียุ่ง่ยากล�าบาก	เริม่จากการตัง้เตาหุงข้าวในมมุหนึง่ของห้องครวั	จดุไฟ
ด้วยฟืน	แล้วจึงตั้งหม้อหุงข้าวที่ใส่ข้าวกับน�้าลงบนเตา	ระดับความร้อน
ส�าหรบัการหงุข้าวถอืเป็นเรือ่งส�าคญั	เป็นเรือ่งทีย่ากในการทีจ่ะควบคมุ
ไฟในเตาและห้องครัวจะเต็มไปด้วยควันตั้งแต่ตอนเช้า	
	 หม้อหงุข้าวไฟฟ้าเร่ิมถกูค้นคว้าวจิยัและพฒันามาตัง้แต่ในสมยัไทโช	
และในปี	ค.ศ.1955	หม้อหงุข้าวไฟฟ้าได้เริม่วางจ�าหน่ายทีป่ระเทศญีปุ่น่	
บริษัทโตชิบา	ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้ใช้เวลา	5	ปี	เผชิญกับ
ความยากล�าบากในการพัฒนาหม้อหุงข้าวเครื่องแรก	 ด้วยวิธีการใหม่	
“double-pot	 indirect	 cooking”	 โดยการเติมน�้า	 1	 แก้วลงในชั้น
นอกของหม้อหุงข้าว	และเครื่องจะหยุดท�างานโดยอัตโนมัติเมื่อน�้าแห้ง
ระเหย	เป็นการส่งสัญญาณให้รู้ว่า	ข้าวที่หุงสุกแล้ว
	 ในยุค	1960	หม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีรูปแบบเก็บรักษาความร้อนหลัง

LED สีน�้าเงิน

WASHLET
(ฝารองนั่งฉีดช�าระอัตโนมัติ)

หม้อหุงข้าว

จากการพัฒนาและการน�า	LED	สีน�้าเงินที่ประหยัดไฟฟ้ามาใช้	ท�าให้เกิด
อปุกรณ์ให้แสงสว่างอย่างแพร่หลาย	ช่วยเปลีย่นแปลงการด�าเนนิชวีติของ
ผู้คน	และก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ	

	 ในการพัฒนา	 บริษัทได้รวบรวมข้อมูลจ�านวนมากเพ่ือน�ามาใช้ใน
การพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบ	 เช่นการช�าระล้าง	 ความแรงและอุณหภูมิ
ของน�้า	มุมองศาในการฉีดน�้า	เป็นต้น	เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการช�าระ
ล้าง	และความสะดวกสบายที่เหมาะสมกับคนญี่ปุ่น	และได้ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆหลากหลายในการพัฒนาปรับปรุงขึ้นจากผลิตภัณฑ์เดิม	 เช่น	
ระบบฉีดน�้าช�าระล้าง
แบบด้านหน้า	(Bidet)	
ระบบท�าความสะอาด
หัวก ้ านฉีดด ้ วยตัว
เอง	 เป็นต้น	 และใน
ปี	 ค.ศ.	 1983	 ได้เริ่ม
วางจ�าหน่ายฝารอง
นั่งฉีดช�าระอัตโนมัติ
รุ่น	 	 WASHLET	 GII	
และ	WASHLET	SII

เครื่องใช้

จากการหุง	และมีสวิตช์อัตโนมัติได้ถูกวางจ�าหน่าย	ท�าให้ผู้คนสามารถ
รับประทานอาหารเช้าด้วยข้าวที่หุงเสร็จใหม่ๆ	 เพียงตั้งก�าหนดเวลาที่
เครื่องไว้ก่อนนอน

Washlet ©TOTO 

WASHLET G 
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	 เครื่องมือประเภทมีดที่ถูกออกแบบให้
มีขนาดเบาเพื่อใช้ส�าหรับตัดกระดาษ	 เม่ือ
ใช้ตัดไปสักระยะเวลาหนึ่งแล้วใบมีดเกิดไม่
คม	 สามารถหักออกไปแล้วท�าให้เกิดใบมีด
ใหม่ที่มีความคมขึ้นมาในทันที	 และสามารถ
น�ามาใช้ตัดกระดาษได้ต่อไปอีก	 ด้วยรูปแบบ
โครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนเช่นน้ีช่วยให้เกิดความ
สะดวกสบาย
	 โยชิโอะ	โอกะดะ	(14	เม.ย.	1931	–	21	
เม.ย.	1990)	ท�างานตดักระดาษอยูใ่นโรงพิมพ์	
สังเกตว่าขณะที่จับมีดหรือใบมีดนอกจาก
จะเกิดอันตรายได้แล้ว	 หากเม่ือใช้ไปไม่นาน
ใบมีดก็ทื่อและต้องทิ้ง	 แนวความคิดในการ
ออกแบบมีดคัตเตอร์	มาจากกระจกแตกและ
ช็อกโกแลตแท่ง	 ด้วยความคิดที่ว่า	 เพียงหัก

	 ในปี	ค.ศ.	1912	โทคุจิ	ฮายาคาวา	(3	พ.ย.	1893	–	24	มิ.ย.	1980)	
ได้ก่อตั้งบริษัทชาร์ปขึ้น	เพื่อด�าเนินธุรกิจด้านโลหะ	ในปี	ค.ศ.	1915	มี
ผู้ผลิตเครื่องเขียนมากมายได้สั่งซื้อ	 ชิ้นส่วนโลหะของดินสอกดจ�านวน
มาก	ดนิสอกดในสมยันัน้อาจกล่าวได้ว่าเป็นต้นแบบของดินสอกด	Sharp	
Pencil	แต่ทว่าดินสอกดเหล่านั้นมีลักษณะเป็นแท่งหนา	และมีรูปทรง

มีดคัตเตอร์

ดินสอกด Sharp Pencil ที่ท�าขึ้นจากเซลล์ลูลอยด์	 แต่มีความเปราะบางมาก	 แม้ว่าจะเป็นเพียงผู้
ผลติชิน้ส่วนโลหะภายในดนิสอเท่านัน้	แต่เขาเชือ่มัน่ว่าจะสามารถพฒันา
ออกแบบต้นแบบดินสอที่จะใช้ต่อไป	 และรู้สึกว่าถ้าสามารถผลิตให้เป็น
สินค้าที่สามารถใช้งานได้จริงเหมือนปากกาหมึกซึม	(Fountain	Pen)	จะ
ช่วยท�าให้ธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปได้	
	 โทคุจ	ิฮายาคาวาท�างานอย่างหนกัแบบลืมกนิลืมนอนเพือ่พฒันาดนิสอ
ให้มีคุณภาพดีขึ้น	ท้ายที่สุดเขาสามารถประดิษฐ์ดินสอกด	Sharp	Pencil	
ขึ้นได้เป็นครั้งแรกของโลก	

ส่วนของใบมีดทื่อทิ้งไป	ก็จะสามารถใช้ใบมีด
ใหม่ได้อย่างปกติโดยรวดเร็ว	 จึงออกแบบให้
ใบมดีมร่ีองเป็นเส้นตรง	ท�าให้สามารถหกัและ
ท�าให้ใบมีดเรียบสวยงาม
	 ในปี	ค.ศ.	1956	โยชิโอะ	โอกะดะได้แก้ไข
ปัญหาต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้	และประสบความส�าเร็จ
ในการสร้างมีดคัตเตอร์ในรูปแบบที่สามารถ
หักใบมีดทิ้งได้	 (Snap-Off	 Blade	 Cutter)	
ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก	 ต่อมามีดคัตเตอร์นี้
ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก
	 ในปี	ค.ศ.	2006	บริษัท	OLFA	 ได้เฉลิม
ฉลองครบรอบ	50	ปี	คัตเตอร์นี้	และในปีหน้า	
(ค.ศ.	2016)	คัตเตอร์	Snap	Off	Blade	นี้จะ
มีอายุครบรอบ	60	ปี

เครื่องเขียน

วิวัฒนาการมีดคัตเตอร์ ของบริษัท OLFA 

คัตเตอร์เล่มแรกของโลก

ดินสอกด Sharp Pencil โทคุจิ ฮายาคาวา
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ข่าวสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

	 เมื่อวันที่	26	เมษายน	ที่ผ่านมา	ฯพณฯ	นายชิโร	ซะโดชิมะ	ได้
เข้ารบัต�าแหน่งเอกอคัรราชทตูญีปุ่่น	ประจ�าประเทศไทย	ท่านใหม่	ใน
โอกาสนี้	วารสารจากญี่ปุ่น	ขอแนะน�าเอกอัครราชทูตท่านใหม่	ผ่าน
สารของท่านที่ฝากถึงผู้อ่านวารสารจากญี่ปุ่นทุกท่าน 
 
	 สวัสดีครับท่านผู้อ่านวารสาร	“จากญี่ปุ่น”	ทุกท่าน	
	 ผมชือ่ชโิร	ซะโดะชมิะ		รบัต�าแหน่งเอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ประจ�า
ประเทศไทย	เมื่อวันที่	26	เมษายนที่ผ่านมา	ผมรู้สึกมีความยินดี
ยิ่งที่ได้มีโอกาสแนะน�าตนให้กับท่านผู้อ่านทุกท่าน	ผู้ที่มีความชื่น
ชอบประเทศญี่ปุ่น
	 หลังจากมาถึงประเทศไทยแล้ว	 ผมมีงานท�ามากทุกๆ	 วัน	
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความส�าคัญยิ่งในกลุ ่ม
ประเทศอาเซยีน	และเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ของบริษทัญีปุ่น่	
ฉะนั้นผมจึงรู้สึกกระตือรือล้นท่ีจะมุ่งหน้าปฏิบัติงานต่อไปเพื่อ
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น	
	 นับถึงเวลานี้	 ผมเพิ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยได้ไม่นาน	
และเมื่อย้อนไปดูวาระทางการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของท่าน

แนะน�ำเอกอัครรำชทูตญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทยท่ำนใหม่

เอกอัครราชทูตหลายๆ	 ท่านที่เคยด�ารงต�าแหน่งเอกอัครราชทูต
ที่ประเทศไทยในอดีต	 ผมคงจะด�ารงต�าแหน่งนี้เป็นระยะเวลา
ประมาณ	3	ปี	ผมจึงคิดว่าจะได้เริ่มนับถอยหลังเพื่อก้าวไปสู่เป้า
หมายทั้งหมด	 ผมเองไม่เคยใช้เวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์แม้
กระทัง่วนัเดยีว	มโีอกาสได้พบปะกบัชาวไทยหลากหลาย	อกีทัง้ได้
แลกเปลีย่นข้อคดิเหน็กนัอย่างลกึซึง้	เพือ่เสรมิสร้างความสมัพันธ์
อนัดีและก่อประโยชน์ต่อทัง้ประเทศไทยและประเทศญีปุ่น่	ผมรู้สกึ
ยินดีอย่างยิ่ง	หากมีโอกาสได้สังสรรค์กับท่านผู้อ่าน	ทุกๆ	แห่งใน
ประเทศไทย	
	 วารสาร	“จากญี่ปุ่น”	 เป็นวารสารที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่
ข้อมลูและข่าวสารเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ของไทย-ญีปุ่น่	ส่งมอบให้
ท่านผู้อ่านทุกท่าน	เสนอเนื้อหาสาระทั้งมวลด้วยภาษาไทย	ใส่ใจ
รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงโดยเจ้าหน้าที่ชาวไทยประจ�าส�านัก
ข่าวสารญีปุ่น่	แห่งสถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ประจ�าประเทศไทย	
	 นบัจากนีไ้ป	ผมปรารถนาเป็นอย่างยิง่ว่า	ท่านผูอ่้านจะชืน่ชอบ
อ่านวารสาร	“จากญี่ปุ่น”	สืบไป	และขอขอบพระคุณทุกท่าน	ณ	
ที่นี้ด้วยครับ



	 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง	
ค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากรต่อปีอยู่ท่ีประมาณ	
6,000	 ดอลล่าร์	 ในทางกลับกันอัตราการว่างงานท่ีต�่ากว่า	 1	
เปอร์เซนต์และจ�านวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มลด
ลงอันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดท่ีน้อยลง	 จึงมีการคาดการณ์ว่า
ประเทศไทยอาจจะติด	 “กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง”	 อัน
เนือ่งมาจากการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศทีพ่ึง่พาแรงงานพืน้
ฐานเป็นจ�านวนมากในภาคอุตสาหกรรม
	 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวกระโดดจ�าเป็นจะ
ต้องมีการเพิ่มมูลค่าในภาคอุตสาหกรรม	 ซึ่งในจุดนี้ประเทศญี่ปุ่น

	 ประเทศญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา	 (R&D)	 การพัฒนาด้านบุคลากรรวมถึงการลงทุนด้านการ
ศึกษาเนื่องจากการพัฒนาเหล่าน้ีถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่ม
มูลค่าภาคอุตสาหกรรมของประเทศ	ซึ่งเห็นได้จากในปัจจุบันบริษัท
ผลิตรถยนต์ของญ่ีปุ่นได้จัดตั้งศูนย์เพื่อการวิจัยและพัฒนาขึ้นใน
ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก	
	 ในปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่นได้เปิดสาขา
ในประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก	 และตัวอย่างความร่วมมือด้านการ
ศกึษาระหว่างไทยและญีปุ่น่ก็มมีากข้ึนอย่างเหน็ได้ชดั	ทางเรายนิดทีี่

1. กำรให้ควำมร่วมมือสนับสนุนกำรเพิ่มมูลค่ำของอุตสำหกรรม

2. กำรให้ควำมร่วมมอืสนบัสนนุกำรวจิยัและพัฒนำ และกำรพัฒนำบคุลำกร

3. กำรให้ควำมร่วมมือด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีศักยภำพสูง

เป้าหมายการท�างานของเอกอัครราชทูตซะโดะชิมะ

ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์การลงทุน
แบบใหม่ของ	 BOI	 ด้วยการส่งเสริมการลงทุนของญี่ปุ่นที่มีมูลค่า
เพิ่มในไทย	 และยังสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ	 ทั้งระบบราง
รถไฟ	 การผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่มีประสิทธิภาพสูง	 โรงงาน
ผลิตเหล็ก	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		โครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านอวกาศซึ่งล้วนเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ประเทศญี่ปุ่นได้ปรับ
ใช้ในปัจจุบัน	นอกจากนี้ประเทศญี่ปุ่นต้องการสนับสนุนการพัฒนา
อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง	 และยินดีที่จะให้ความ
ร่วมมือในการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าทางอุตสาหกรรมของไทยอย่าง
เต็มที่	

จะสนบัสนนุการพฒันาฝีมอืด้วยการจดัการอบรมทางด้านวชิาชพีให้
แก่บคุคลากรระดบักลางผ่านการสนบัสนนุสถาบนัทีม่ผีลงานมาอย่าง
ยาวนานอย่างสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น	 และส่งเสริมการพัฒนา
ระบบการทดสอบวัดระดับฝีมืออีกด้วย	รวมถึงการส่งเสริมให้บุคคล
มีความสนใจในประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นด้วยการสนับสนุนผู้เรียนภาษา
ญี่ปุ่น	ผู้เข้าทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น	นักเรียนแลกเปลี่ยน
ในญีปุ่น่	รวมถงึส่งเสรมิจ�านวนบคุลากรให้เพยีงพอต่อความต้องการ
เพื่อเข้าท�างานในบริษัทญี่ปุ่น	

	 เนื่องมาจากการปรับค่าแรงขั้นต�่าของประเทศ	 บริษัทญี่ปุ่นใน
ประเทศไทยเริ่มด�าเนินกลยุทธ์	 Thailand	 Plus	 One	 กล่าวคือ	
กิจกรรมที่จ�าเป็นต้องใช้กระบวนการผลิตที่มีศักยภาพสูงจะด�าเนิน
การในประเทศไทย	 ส่วนกระบวนการผลิตที่จ�าเป็นต้องใช้ก�าลังคน
หรอืงานท่ีไม่มคีวามซบัซ้อนมาก	ได้ย้ายการผลติไปยงัประเทศเพือ่น
บ้านของไทย	 	 ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องผลักดันประเทศไทยให้เป็นทั้ง
ศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและศูนย์กลางของประเทศ
ลุ่มแม่น�้าโขงเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ดังกล่าว	 นอกจากนี้ประเทศไทย
ต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทั้ง
ในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน	 และมุ่งเน้นจัดสรรแบ่งงาน
ภายในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน	 ท้ังน้ีทางญ่ีปุ่นยินดีที่จะ
ให้การสนับสนุนในการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานโดยประยุกต์ใช้ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของญี่ปุ่นที่มีความน่าเชื่อถือ	 ปลอดภัย	 เป็นมิตร
กบัสิง่แวดล้อม	และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความต้องการของผูบ้รโิภค	หาก
ยดึหลกัการค�านวนต้นทนุ	เทคโนโลยขีองญีปุ่น่นัน้มคีวามคุม้ค่าและ
ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในระยะยาว
	 โดยระหว่างการประชุมสุดยอดผู้น�า	 นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น	 นาย

ชินโซ	อาเบะ	และ	นายกรัฐมนตรีไทย	พลเอกประยุทธ์		จันทร์โอชา
ได้มีการหารือและตระหนักถึงความส�าคัญในการสนับสนุนความ
ร่วมมอืด้านโครงสร้างพืน้ฐานอย่างเตม็ที	่เช่น	การพฒันารถไฟฟ้าใน
เมือง	 รถไฟฟ้า
เส ้นทางไกล	
และการพฒันา
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย
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	 ประเทศไทยและประเทศญีปุ่น่มคีวามสมัพนัธ์ทางด้านเศรษฐกจิ
อย่างเหนียวแน่นและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีมาโดยตลอด	
ประเทศญี่ปุ่นนับเป็นประเทศที่ลงทุนในไทยมากเป็นอันดับต้นโดย
มีบริษัทที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพมากกว่า	
1,600	บริษัท	นอกจากนี้	 ประเทศไทยยังเป็นฐานการผลิตที่ส�าคัญ
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้	 กล่าวได้ว่าการลงทุนจากประเทศญ่ีปุ่นเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย	 ดังน้ัน	 การพัฒนาสภาพ

	 สุดท้ายนี้	 ทางสถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุ่นประจ�าประเทศไทย
ก�าลังพิจารณาที่จัดตั้งสถานกงสุลในเขตพื้นท่ีท่ีบริษัทญ่ีปุ่นลงทุน
เป็นจ�านวนมาก	 เช่นเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกในจังหวัด
ชลบรุซ่ึีงการลงทนุของบรษิทัญีปุ่น่มจี�านวนเพิม่ข้ึนเร่ือยๆ	อกีทัง้ยงัมี

 ในฐานะ “ทีมซะโดะชิมะ”สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย จะขอตั้งใจท�างานตามแผนงานที่ได้วางไว้อย่างสุดความสามารถ 
ผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะมีความเกื้อกูลและมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยิ่งๆ ขึ้นไป

4. กำรให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ

5. กำรจัดตั้งพิธีกำรด้ำนกำรกงสุลในเขตนิคมอุตสำหกรรมภำคตะวันออก 

แวดล้อมทางด้านธรุกจิจงึเป็นส่ิงจ�าเป็นในการส่งเสรมิให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่น่าลงทุนส�าหรับนักลงทุนญี่ปุ่นต่อไป	 โดยเฉพาะใน
เรือ่งความโปร่งใสของขัน้ตอนภาษศุีลกากรและการปรบัปรุงระเบยีบ
เกี่ยวกับการลงทุนจากต่างประเทศ	 นอกจากน้ีทางประเทศญี่ปุ่น
ต้องการสนับสนุนการจัดตั้งบริษัทจัดสรรด้านพื้นที่ในไทย	 โดยท�า
หน้าทีเ่ป็นสะพานเช่ือมในประเดน็หารอืระหว่างกลุ่มบรษิทัของญีปุ่น่
และรัฐบาลไทยในเรื่องการพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆ	อีก
ด้วย

ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่พื้นที่ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วถึง	3	เท่า
ในช่วงเวลา	10	ปีที่ผ่านมา	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ชาวญี่ปุ่น
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และสนับสนุนการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นรวมไป
ถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้วย
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	 ในระหว่างวันที่	14	-18	มีนาคม	ที่ผ่านมา	ตลอดทั้ง	5	วัน	ได้
มีการจัดการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ	ครั้งที่	3	 (The	Third	United	Nations	World	
Conference	on	Disaster	Risk	Reduction	-	3WCDRR)	ณ	เมือง
เซนได	เมอืงซึง่ฟ้ืนคนืกลบัมาจากเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ทาง
ฝ่ังตะวนัออกของประเทศญีปุ่น่	การประชมุในครัง้นี	้มผีูแ้ทนระดบัสูง	
เช่น	นายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรี	จากนานาประเทศทั่วโลก	รวมถึง	
พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรีไทยด้วย	
	 มีการรับรองเอกสาร	 “กรอบการด�าเนินงานเซนไดเพ่ือการลด

	 ในวันที่	14	มีนาคม	ที่ผ่านมา	นายชินโซ	อาเบะ	นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น	
ได้เข้าร่วมหารือระดับทวิภาคีกับ	 พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายก
รัฐมนตรีไทย	 ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วม
การประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเส่ียงจากภัย
พิบัติ	ครั้งที่	3	(The	Third	UN	World	Conference	on	Disaster	Risk	
Reduction)	ณ	เมืองเซนได	นายชินโซ	อาเบะ	นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น	ได้
แสดงความยนิดทีีไ่ด้มโีอกาสต้อนรบัพลเอกประยทุธ์	จันทร์โอชา	อกีครัง้
หลังจากที่ท่านได้เดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	และมี

กำรประชุมสหประชำชำติระดับโลกว่ำด้วยกำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ ครั้งที่ 3

(The Third United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction - 3WCDRR)

กำรพบปะหำรือระดับทวิภำคี ไทย-ญี่ปุ่น

ความเส่ียงจากภัยพิบัติ	 ค.ศ.	 2015-2030”	 ตามแนวนโยบายการ
ป้องกันภัยพิบัติใหม่โดยประชาคมโลก	 มีเป้าหมายในการลดความ
เสีย่งของภบัพบิตัแิละความสญูเสยีขนาดใหญ่	โดยก�าหนดเป้าหมาย	
7	ข้อ	และ	พันธกิจ	4	ข้อ	ซึ่งเน้นถึงความส�าคัญในเรื่องหุ้นส่วนทั่ว
โลกกับความร่วมมือในระดับนานาชาติ	บทบาทของสื่อมวลชน	ภาค
ธุรกิจ	และประชาสังคม	ซึ่งรวมถึงสตรีและคนพิการ	
 การประชมุสหประชาชาตริะดบัโลกว่าด้วยการลดความเสีย่งจากภยั
พบิตั	ิถกูจดัขึน้ทกุๆ	10	ปี	ในครัง้นีผู้เ้ข้าร่วมประชุมต่างแสดงความซาบซึง้
ใจในความเป็นผู้น�าของประเทศญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุม	

ความประสงค์อย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบราง
ของประเทศไทย	 ท้ังยังกล่าวถึงการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงโทโฮ
คุชินคังเซนไปยังเมืองเซนไดของนายกรัฐมนตรีไทย	 นอกจากนี้	 นายก
รัฐมนตรีทั้งสองท่านยังได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือในด้าน
ต่างๆ	เช่น	การป้องกันภยัพบิติั	การพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษทวาย	และ
ความมั่นคง	เป็นต้น	
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	(เว็บไซด์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น)
http://www.mofa.go.jp/s_sa/sea1/th/page4e_000214.html
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นิทานของญี่ปุ่นที่น่าสนใจเล่าสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต
เกิดขึ้นจากชีวิตประจ�าวันของชาวบ้าน	เล่ากันมาจากปากต่อปาก	

ในปีนี้จะขอแนะน�านิทานญี่ปุ่นที่สนุกสนาน
ให้ทุกท่านได้อ่านตลอดทั้งปี	

นิท
ำน

ญ
ี่ปุ่น

กาลครั้งหนึ่ง	 มีชายแก่ตัดไม้ไผ่ขาย	 วันหนึ่งได้มองเห็นแสงสว่างจาก
ปล้องไผ่	จงึตดัปล้องไผ่นัน้	พบว่ามเีดก็ทารกผูห้ญงิทีน่่ารกัอยู	่จงึตัง้ชือ่
ให้เด็กหญิงคนนี้ว่า	“คะงุยะฮิเมะ	(เจ้าหญิงคะงุยะ)”	เด็กหญิงเติบโต
เป็นหญิงสาวที่งดงาม	และความงามเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว

ขณะน้ัน	เมือ่ใดทีด่วงจนัทร์เตม็ดวงตาของคะงยุะฮเิมะกจ็ะคลอไปด้วย
น�้าตา	 ความจริงแล้ว	 ประชาชนแห่งดวงจันทร์	 ได้เตรียมตัวต้อนรับ
เจ้าหญิงซ่ึงมาจากดวงจันทร์	 และถึงเวลาแล้วท่ีเดินทางกลับ	 ชายแก่
ได้ร้องขอต่อพระจักรพรรดิ	ให้ทรงช่วยส่งทหาร	เพื่อป้องกันเจ้าหญิง

เจ้าชาย	5	พระองค์จากเมืองต่างๆ	มาสู่ขอเจ้าหญิงไปแต่งงาน	แต่เจ้า
หญิงได้ตั้งเงื่อนไขกับเจ้าชายทั้ง	 5	 พระองค์ว่า	 หากสามารถท�าตาม
ค�าร้องได้ส�าเร็จ	จะยอมแต่งงานด้วย	ทว่าค�าร้องขอต่างๆนั้นยากเย็น
แสนเขญ็เกนิความสามารถของเจ้าชายทกุพระองค์	อาท	ิต้องน�าอัญมณี
ห้าสีจากคอมังกรมามอบให้	เป็นต้น

แต่เมือ่ขบวนจากดวงจนัทร์มาถงึ	แสวงสว่างอนัเรอืงรองท�าให้ไม่มใีคร
สามารถเคลื่อนไหวได้	เจ้าหญิงหันกลับมามองชายแก่และภรรยาด้วย
ความอาลยัทีจ่ะต้องจากกลบัไป	และแล้วเจ้าหญงิกไ็ด้เดนิทางกลบัยงั
ดวงจันทร์พร้อมกับขบวน	

เจ้าหญิง
คะงุยะ

(เจ้าหญิงดวงจันทร์)


