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ภาษาญี่ปุ่นและวรรณกรรม

ในสมัยโบราณ ก่อนการน�าตัวอักษรคันจิมาใช้ ชาวญี่ปุ่นยังไม่มีการใช้ตัวอักษร
และถ่ายทอดเรื่องราวต�านานต่างๆด้วยวิธีการบอกเล่า จนกระทั่งหลังจากการประดิษฐ์อักษร
“มันโยกานะ (ตัวอักษรญี่ปุ่นที่ดัดแปลงมาจากอักษรภาพของจีน)” งานประพันธ์ต่างๆ
เช่น บทอาขยาน เทพนิยาย ต�านาน และ บทร้องร�า จึงได้ถูกบันทึกด้วยตัวอักษร

 ในปัจจบุนั ภาษาญีปุ่น่ใช้ตวัอักษร 3 ประเภท ได้แก่ อกัษรคนัจิ 
อกัษรฮริะกานะ และอกัษรคาตะกานะ ในการอ่านหนงัสอืพมิพ์ภาษา
ญ่ีปุ่น จ�าเป็นต้องรู้ตัวอักษรคันจิที่ ใช้โดยทั่วไป จ�านวน 1,945 
ตัวอักษร ตัวอักษรฮิระกานะ ตัวอักษรคาตะกานะ และตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ (Alphabet) ซึ่งสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
และมธัยมศกึษาตอนต้น ในครัง้นี ้จะขอแนะน�าตวัอกัษรภาษาญีปุ่น่
ทั้ง 3 ประเภท 

1. ตัวอักษรคันจิ 
ตวัอกัษรคนัจไิด้ถกูพฒันาขึน้มาจากอกัษรภาพ ดงันัน้ ในแต่ละตวัอกัษร
ต่างมีความหมายที่แสดงตามตัวอักษร 

2. ตัวอักษรฮิระกานะ
ตัวอักษรฮิระกานะถูกประดิษฐ์ขึ้นจากการเชื่อมต่อรูปแบบการเขียน
ตัวอักษรคันจิ ตัวอักษรแต่ละตัวให้เสียงตามการออกเสียงของแต่ละตัว
อักษร ในปัจจุบันมีตัวอักษรฮิระกานะทั้งหมด 46 ตัวอักษร

3. ตัวอักษรคาตะกานะ 
ตัวอักษรคาตะกานะถูกประดิษฐ์ขึ้นจากการตัดทอนบางส่วนของตัว
อกัษรคนัจ ิขึน้เป็นสัญลักษณ์ ตวัอกัษรคาตะกานะถกูน�ามาใช้ในการออก
เสียงค�าทีม่าจากภาษาต่างประเทศ หรอืค�าเลียนเสียงธรรมชาต ิตวัอกัษร
คาตะกานะมีการออกเสียงเช่นเดียวกับตัวอักษรฮิระกานะ ในปัจจุบันมี
ตัวอักษรคาตะกานะทั้งหมด 46 ตัวอักษร

แต่ละช่องในตารางแสดง ตัวอักษรฮิระกานะและตัวอักษรคาตะกานะ ตัว
อกัษรฮริะกานะอยูท่างด้านซ้ายมือ ส่วนตวัอกัษรคาตะกานะอยูท่างด้านขวา
มือ ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ แสดงถึงการออกเสียงของตัวอักษรในช่องนั้นๆ 
(*การออกเสียงตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น a-อะ  i-อิ  u-อุ  e-เอะ  o-โอะ เป็นต้น )

ต้นก�าเนิดตัวอักษรคันจิ ต้นก�าเนิดตัวอักษรฮิระกานะและคาตะกานะ
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ความแพร่หลายของการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศ

เจแปนฟาวน์เดชั่น ได้ด�าเนินการส�ารวจ “Survey Report on Japanese-Language Education Abroad” 
แต่ละครั้ง ทุกๆ 3 ปี เพื่อทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของการศึกษาภาษาญี่ปุ่นของแต่ละประเทศทั่วโลก 
ในการส�ารวจของปี ค.ศ. 2012 (ครั้งล่าสุด) พบว่า มีประเทศที่มีการศึกษาภาษาญี่ปุ่นทั้งสิ้น 136 ประเทศทั่วโลก 
และมีจ�านวนผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นทั่วโลกทั้งสิ้น 3,985,669 คน (เพิ่มขึ้น 9.2% จากปี ค.ศ. 2009) มีสถาบันการ
ศึกษา 16,046 แห่ง (เพิ่มขึ้น 7.5%) และมีครูผู้สอน จ�านวน 63,805 คน (เพิ่มขึ้น 28.1%) โดยจ�านวนผู้ศึกษา 
สถาบัน และครูผู้สอน มีอัตราเพิ่มขึ้นทั้งหมด

 ประเทศที่มีผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นมากที่สุดในโลก คือ ประเทศจีน มีผู้
ศึกษาภาษาญี่ปุ่น จ�านวน 1,046,490 คน ล�าดับต่อๆมา คือ อินโดนีเซีย 
: 872,411 คน เกาหลีใต้ : 840,187 คน ออสเตรเลีย : 296,672 คน  
ไต้หวัน : 233,417 คน  สหรัฐอเมริกา : 155,939 คน  ไทย : 129,616 
คน
 วัตถุประสงค์ในการศึกษาภาษาญี่ปุ่นมากที่สุด คือ มีความสนใจใน
ภาษาญี่ปุ่น (62.2%) ล�าดับต่อไป คือ ต้องการสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่น 
(55.5%) ชอบการ์ตูนมังงะ อะนิเมช่ัน และเพลง J-Pop ของญี่ปุ่น 
(54%) สนใจประวัติศาสตร์ และวรรณกรรมญี่ปุ่น (49.7%) จากผลการ
ส�ารวจ พบว่าผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นมีความสนใจในความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น
มากกว่าจุดประสงค์เพื่อจะน�าไปใช้ประโยชน์ เช่น อันดับ 5 คือ เพื่อใช้
ในการประกอบอาชีพในอนาคต (42.3%) และ อันดับ 7 เพื่อศึกษาต่อ 
ณ ประเทศญี่ปุ่น (34%)

เมือ่วนัที ่30 สงิหาคมทีผ่่านมา ได้มกีารจดัการประกวดสนุทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 42 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เป็นความร่วม
มอืระหว่างสถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ประจ�าประเทศไทย เจแปน 

ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ หอการค้าญี่ปุ่น และสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย 
 การประกวดครัง้นี ้มผีูส้มคัรประเภทมธัยมศกึษาจ�านวน 57 คน และประเภทมหาวทิยาลยัและบคุคลทัว่ไปจ�านวน 73 คน คณะกรรมการ
ได้คัดเลือกบทสุนทรพจน์ เพื่อเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ประเภทละ 10 คน ส�าหรับการประกวดในประเภทมัธยมศึกษาใช้เวลาท่านละ 3 
นาที และในประเภทมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปใช้เวลาท่านละ 5 นาที ผู้เข้าประกวดจะกล่าวสุนทรพจน์โดยไม่อ่านต้นฉบับ เกณฑ์การ
ตัดสินได้พิจารณาจาก ลักษณะการแสดงออก ส�าเนียงภาษาญี่ปุ่น ความต่อเนื่อง และทัศนะในเนื้อหา เป็นต้น 
 ผู้ชนะเลิศในประเภทมัธยมศึกษา ได้แก่ นายเตชินท์ แปงสาย นักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กล่าวสุนทรพจน์
เรื่อง “เรื่องราวของผม” และนางสาวอรภิมล สิทธิ์คงเด่น นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง “เส้นทางที่ฉัน
เลือก” เป็นผู้ชนะเลิศในประเภทมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 
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ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

เป็นนโยบายขององค์กร
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เพื่อเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

เตรียมตัวสอบ (เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น)
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ตาราง 1 จ�านวนสถาบันการศึกษา ครูผู้สอน และ ผู้ศึกษา

ตาราง 2 จ�านวนผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นในแต่ละประเทศ

ตารางที่ 3 วัตถุประสงค์ในการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น



Japan's Friendship Tie Programs

O-HA-YO-GO-ZAI-MA-SU
( おはようございます )

KON-NI-CHI-WA
( こんにちは )

KON-BAN-WA 
( こんばんは )

O-YA-SU-MI-NA-SAI  
( おやすみなさい )

SU-MI-MA-SE-N  ( すみません )
GO-MEN-NA-SAI  ( ごめんなさい )

A-RI-GA-TO-GO-ZA-I-MA-SU  
( ありがとうございます )

SA-YO-NA-RA  
( さようなら )

HAI  
( はい )

I-I-E 
( いいえ )
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มาเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆ กันเถอะ

ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดในโลกก็ตาม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้คนนั้นย่อมเกิดจากการทักทายด้วยความยินดี
ในครั้งนี้จะขอแนะน�าค�าทักทายที่ง่ายและเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้อ่าน ที่คิดจะเริ่มศึกษาภาษาญี่ปุ่นต่อไปในอนาคต 
เมื่อพบปะกันครั้งแรกในแต่ละวัน การทักทายด้วยภาษาญี่ปุ่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา
หากท่านมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น หรือได้มีโอกาสพบปะกับคนญี่ปุ่น ลองใช้ค�าทักทายเหล่านี้ 

อรุณสวัสดิ์

ราตรีสวัสดิ์ 

ขอบคุณ

ขอโทษ 

ลาก่อน

ใช่ ไม่ใช่

สวัสดี (ตอนบ่าย) สวัสดี (ตอนเย็น) 

*1. บางครั้งภาษาญี่ปุ่นเขียนด้วยตัวอักษร “U” แต่ว่าไม่ได้ออกเสียง “อุ” ใช้ลากเสียงตัวอักษรข้างหน้าแทน เช่น O-HA-(YO ออกเสียงยาว)-GO-ZAI-MA-SU  A-RI-GA-(TO ออกเสียงยาว)-- GO-ZAI-MA-SU  
SA-(YO ออกเสียงยาว)--NA-RA เป็นต้น 
2. บางครั้งภาษาญี่ปุ่นเขียนด้วยตัวอักษร “HA” แต่ว่าไม่ได้ออกเสียง “HA” แต่ออกเสียงว่า  “WA” เช่น KON-NI-CHI-WA KON-BAN-WA เป็นต้น

 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย  ได้จัดการประชุมปฐมนิเทศน์ก่อนการเดิน
ทางของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค :  JENESYS 2015 ขึ้น ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
ประเทศญี่ปุ่น “Japan’s Friendship Tie Programs” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้รับความร่วมมือจาก
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คัดเลือกอาจารย์ชาวไทยผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นจากโรงเรียนทั่วประเทศจ�านวน 11 คน เพื่อเข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน JENESYS 2015 (Mekong 5 Countries: Social Activity and Culture Adult 1st Batch) ณ โตเกียวและจังหวัด
มิยางิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง   2 กันยายน พ.ศ. 2558 โครงการดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์ในการเชิญคณะเยาวชนจากอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา 
เวียดนาม  พม่า  ลาว และไทย ไปเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ทางด้านสังคม 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น และน�าประสบการณ์ที่ได้รับจาก
กิจกรรมหลากหลายตลอดการเดินทาง เช่น เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว หน่วยงานรัฐบาล บริษัท
ต่างๆ โฮมสเตย์ และการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนญี่ปุ่นไปเผยแพร่ในประเทศของตนเอง



①

④ ②

③

©The Japan Foundation

©The Japan Foundation
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โชะโด (ศิลปะการเขียนตัวอักษร) 

โชะโด คือ การสร้างผลงานทางศิลปะในแบบตะวันออก ผ่านตัว
อกัษรทีเ่ขยีนขึน้ด้วยความสวยงาม ถอืเป็นศลิปะการคัดลายมือ
ประเภทหนึ่ง เขียนตัวอักษรภาพด้วยพู่กันชุ่มหมึก ประกอบ
กับสติที่แน่วแน่ ประเทศญี่ปุ่นมีการเรียนคัดลายมือในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา
ภาษาญี่ปุ่น แต่ทว่า คนญี่ปุ่นไม่ค่อยได้ใช้พู่กันในชีวิตประจ�าวัน 
นอกเหนือจากในโอกาสพิเศษ เช่น การเขียนบัตรอวยพรวันปี
ใหม่ และการเขียนชื่อของผู้รับลงบนซองใส่เงินเพื่อการเฉลิม
ฉลองโอกาสพิเศษ หรือในโอกาสแสดงความเสียใจ เป็นต้น 

อุปกรณ์ที่ใช้ในโชะโด 

คะคิโซะเมะ

มาลองเขียนตัวอักษร “日本 
(ญี่ปุ่น)” กันเถอะ 
มาลองฝึกเขียนตัวอักษรตามล�าดับ ด้วยพู่กัน ดินสอ หรือ
ปากกากันเถอะ 

 การเขียนตัวอักษรด้วยพู่กัน จะต้องมีอุปกรณ์ที่จ�าเป็นอย่าง
น้อยทีส่ดุ ได้แก่ แท่นฝนหมกึ พูก่นั กระดาษ และ หมกึ ในกรณทีีห่มกึ
มีลักษณะเป็นแท่ง น�้าเพื่อใช้ในการฝนหมึกก็มีความจ�าเป็น นอกจาก
นั้น ยังนิยมใช้แผ่นรองกระดาษกันอย่างแพร่หลาย 

1. แท่นฝนหมึก  
ใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับจานสีในการวาดภาพ ใช้เป็นภาชนะรองน�้าหมึก 
หรือใช้ฝนแท่งหมึก 

2. พู่กัน
โดยทั่วไป ท�ามาจากขนสัตว์ เช่น ขนม้า ขนแกะ หรือขนทะนุกิ เป็นต้น น�า
มารวมกับด้ามจับที่ท�าจากไม้ หรือไม้ไผ่ 

3. กระดาษ 
ใช้กระดาษส�าหรับการเขียนโชะโดที่ผลิตออกมาจ�านวนมากอย่างแพร่
หลาย โดยกระดาษวะชิ (กระดาษญี่ปุ่น) ซึ่งมีคุณภาพสูงก็ถูกน�ามาใช้เช่น
เดียวกัน 

4. หมึก
ท�ามาจากเขม่าของน�้ามันพืช น�้ามัน
สน หรอืจากน�า้มนัปิโตรเลียม เป็นต้น 
ผสมกับกาวจนแข็งตัวแล้วจึงน�าออก
จ�าหน่าย นอกจากนี้ ยังมีการใช้น�้า
หมึกซ่ึงมีลักษณะเป็นของเหลวกัน
อย่างแพร่หลายด้วย 

 ที่ประเทศญี่ปุ ่น ในช่วงต้นเทศกาลปีใหม่ จะมี
ประเพณี ที่เรียกว่า “คะคิโซะเมะ” เป็นการเขียนอักษร
หรือภาพ ด้วยพู่กัน โดยปกติประเพณีนี้จะมีขึ้นในวันที่ 2 
มกราคม “คะคโิซะเมะ” คอื การเขยีนตวัอกัษรให้มคีวาม
สวยงามเพือ่น�าไปถวายแด่เทพเจ้า จากนัน้จะน�าไปเผาใน
งานเทศกาล และยังคงสืบทอดประเพณที่ดีงามนี้ไว้ 
 นอกจากนี้ ในทุกวันที่ 5 มกราคม ของทุกปี จะมีการ
จัดกิจกรรมคะคิโซะเมะ เพื่อเขียนตัวอักษร โดยมีผู้คน
ทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น จ�านวนประมาณ 4,000 คนเข้าร่วม
กิจกรรม ณ นิฮงบุโดคัง กรุงโตเกียว ซึ่งถือเป็นประเพณี
หนึ่งในเทศกาลปีใหม่ของประเทศญี่ปุ่น
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วรรณคดีญี่ปุ่น

กลอนทังกะ

เฮียะคุนินอิชชุ 

ทงักะ คอื กลอนรปูแบบหนึง่ของญีปุ่น่ ทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่กลางสมยันะระ (ค.ศ.710-794) เป็นต้นมา โดยกลอน
มีโครงสร้าง 5-7-5-7-7 พยางค์ รวม 31 พยางค์ แสดงถึงความรู้สึกของผู้คนผ่านบทกลอนสั้นๆ โดยไม่
ก�าหนดเนือ้ความ เพยีงแต่แต่งบทกลอนให้อยูใ่นรปูแบบ 5 วรรค 31 พยางค์ตามข้อก�าหนดเพยีงเท่านัน้ และ
ยงัมผีลงานประพนัธ์บทกลอนทนักะทีม่คีณุค่าอยูเ่ป็นจ�านวนมาก เช่น “มนัโยช”ู ผลงานทีร่วบรวมบทกลอน
ต่างๆ ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในประเทศญีปุ่น่ ใน
ศตวรรษที่ 8 เป็นต้น 
 ตั้งแต่ในสมัยมันโย (อยู่ในช่วง
ระหว่าง ค.ศ. 630 – 760) เป็นต้น
มา ชาวญ่ีปุ่นได้เขียนบนกลอนทังกะ
ที่แสดงถึงความรู ้สึกที่ตัวเองช่ืนชอบ 
โดยผู้แต่ง ได้แต่งเนื้อหาขึ้นอย่างอิสระ 

ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อใดก็ตาม เช่น ความรัก ชีวิตประจ�าวัน ปัญหาสังคม การเจริญ
เติบโตของเยาวชน ไปจนถึง นิทาน หรือ นวนิยาย มันโยชูได้รวบรวมบทกลอนที่
ได้รับความนิยมในอดีต ซึ่งผ่านกาลเวลามาจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นเสน่ห์ของผลงาน
นี้ 

 เฮียะคุนินอิชชุ คือ บทกลอนญี่ปุ่นที่ ฟุจิวะระ เทกะ (ค.ศ.1162-1241) ได้คัดเลือก จากผู้ประพันธ์ 100 คน ที่ประพันธ์ผลงานในช่วงปลายสมัย
เฮอัน (ค.ศ. 794 –1185) จนถึงต้นสมัยคะมะคุระ (ค.ศ. 1185-1333) คนละ 1 บทกลอน เอาไว้ด้วยกัน ในสมัยเอโดะ “คารุตะ (บัตรรูปภาพใส่ค�า
กลอน)” ได้ถือก�าเนิดขึ้น และเผยแพร่ไปในหมู่ประชาชนทั่วไป จึงได้น�าบทกลอนเฮียะคุนินอิชชุ ใส่ลงในบัตรคาระตุ ซึ่งบัตรนี้มีลักษณะเดียวกับ บัตร
คารุตะที่ใช้ในการแข่งขันในปัจจุบัน 
 คารุตะ เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า บัตร (การ์ด) ถูกน�าเข้ามาที่ประเทศญี่ปุ่นทางเรือพร้อมกับมิชชันนารีผู้สอนศาสนาคริสต์ คารุตะที่ใช้เล่นใน
สมัยโบราณของญี่ปุ่น ใช้การจับคู่เปลือกหอยที่ตรงกัน และเป็นต้นก�าเนิดของรูปแบบคารุตะในปัจจุบัน 
 ในบทกลอน 100 บท สามารถแบ่งรปูแบบจากเนือ้หาของบทกลอนได้ออกเป็น บทกลอนความรกั มจี�านวนมากทีส่ดุ 43 บท บทกลอนทีป่ระพนัธ์
ถึงฤดูกาลต่างๆ ในแต่ละฤดูกาล ทั้งฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว มีจ�านวน 32 บท และบทกลอนที่ไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้ มี 20 

บทกลอน นอกจากนั้น เป็นบทกลอนที่ประพันธ์ถึงการเดินทางและการจากลา ซึ่งจะขอแนะน�า
บทกลอนเป็นตัวอย่าง ดังนี้

ผู้ประพันธ์ : ฟุจิวะระ โนะ คิโยะซุเคะอะซอน 
ความหมาย : ข้าพเจ้าเกิดความสงสัยว่า ถ้าคน
เราด�าเนินชีวิตจนถึงวัยชรา จะสามารถระลึก
ถึงความทุกข์ยากในอดีตด้วยความคิดถึง เพียง
เพราะข้าพเจ้าเพิ่งประสบกับความทุกข์ที่ผ่านเข้า
มาในวันนี้

ภาพจาก : ชมรมคารุตะกรุงเทพ (ban_karuta@yahoo.co.jp)

มันโยชู
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เรื่องย่อ

 วรรณคดีเรื่องเก็นจิ โมโนงะตาริเป็นนวนิยายเรื่องยาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ ในเวลาต่อมายังมีอิทธิพลอย่างมากต่อวรรณคดี การเขียน
ภาพ งานหตัถกรรม และศลิปะการแสดงของญีปุ่น่ และเป็นรากฐานทีส่�าคญัยิง่ต่อการสร้างรูปแบบวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของญีปุ่น่ เรือ่งราวความ
รักและความเกลียดชังของชนชั้นสูงในราชส�านักที่ล่วงเลยกว่า 70 ปี มีตัวละครเอก เก็นจิ ฮิคะรุ เด็กหนุ่มรูป
งาม โดยฉากหลังกล่าวถึง ราชวงศ์เฮอัน ในต้นศตวรรษที่ 11 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความเจริญสูงสุด วรรณคดี
เรื่องนี้ได้ถูกน�าไปแปลและตีพิมพ์ในภาษาต่างๆ มากมาย เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และ จีน เป็นต้น ผลงาน
นีไ้ม่เพยีงแต่มคีวามงดงามและโดดเด่นในประวตัศิาสตร์วรรณคดขีองญีปุ่่นเท่านัน้ ยงัเป็นผลงานชิน้เอกท่ีบอก
เล่าถึงยุคสมัยที่ผู้หญิงมีความรุ่งเรืองมาจนถึงในปัจจุบัน นอกจากนี้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 ยังได้
มีการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี วรรณคดีเก็นจิ โมโนงะตาริที่จังหวัดเกียวโตด้วย 

วรรรคดเีรือ่งเกน็จ ิโมโนงะตาริ เป็นเรือ่งราวชวีติ
ทีรุ่่งโรจน์ และ ตกยากของ เกน็จ ิฮคิะร ุ เจ้าชาย 
ผู้ถือก�าเนิดเป็นพระราชบุตรในราชส�านักเฮอัน 
ผู้มากด้วยพรสววรค์ และรูปลักษณ์ที่งดงาม ไป
จนถึงชีวิตของลูกหลานของเขา นวนิยายเรื่อง
ยาวเรื่องนี้ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดัง
ต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 เล่าเรื่องประวัติความรักของเก็นจิ ชีวิตในช่วงต้น ซึ่งมีความรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะพระราชวงศ์ 
ส่วนที ่2 ชวีติในช่วงปลายของเกน็จ ิวนเวยีนอยูใ่นห้วงความรกักบัหญงิสาว และจากความล้มเหลวในชีวติรกั ท�าให้ชีวติตกอยูใ่นความไม่แน่นอน และ
น�าไปสู่การออกบวช 
ส่วนที่ 3 เรื่องราวชีวิตและความรักของลูกหลานเก็นจิ หลังจากที่เขาเสียชีวิต 

วรรณคดีเรื่องเก็นจิ โมโนงะตาริ

วรรณคดีเรื่องเก็นจิ โมโนงะตาริเป็นนวนิยายเรื่องยาวของญี่ปุ่นที่ประพันธ์ขึ้นในกลางสมัยเฮอัน
โดยมุระซากิ ชิคิบุ หนึ่งในบรรดาสุภาพสตรีของราชส�านักเฮอัน วรรณคดีเรื่องนี้ปรากฏครั้งแรกในปี ค.ศ. 1008
มีทั้งหมด 54 ตอน ประกอบด้วยตัวอักษรประมาณ 1 ล้านตัวอักษร
(ต้นฉบับเขียนด้วยกระดาษประมาณ 2,400 แผ่น)  ถือเป็นวรรณคดีที่มีความยาวมาก
เขียนด้วยกลอนญี่ปุ่น (วะกะ) ประมาณ 800 บท มีตัวละครประมาณ 500 ตัว
ปรากฏตัวตลอดระยะเวลาในเรื่อง 70 ปี 

มุระซากิ ชิคิบุ



Whiter than all the stones of Ishiyama 
The autumnal wind - 石山の石より白し秋の風

เอโดะ

นิกโก

นิอิงาตะ

คานาซาวะ

โอทซึ

เซนได

ฮิระอิซุมิ

©江東区教育委員会

i-shi-ya-ma-no (5 พยางค์)
i-shi-yo-ri-shi-ro-shi (7 พยางค์)

a-ki-no-ka-ze (5 พยางค์)

 กลอนไฮขุจ�านวนมาก ถูกประพันธ์และสะท้อนถึงทัศนะในจิตใจของผู้ประพันธ์ที่มีต่อเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นโดย
ทั่วไปในแต่ละวัน โดยบรรยายช่วงเวลาเหล่านั้นด้วยศิลปะ
 กลอนไฮขุ มีรูปแบบโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งพัฒนามาจากส่วนแรกของกลอนไฮไก กลอนประกอบด้วย 17 
พยางค์ มีโครงสร้าง  5 – 7 – 5 พยางค์ เนื้อหาภายในกลอนมีการบรรยายถึงฤดูกาล นักประพันธ์กลอนไฮขุที่มีชื่อ
เสียง อาทิ มัทสึโอะ บาโช (ค.ศ.1644 -1694) มีชีวิตอยู่ในสมัยเอโดะ (ค.ศ.1600-1868) และมะซะโอะกะ ชิกิ ผู้พัฒนา
รูปแบบกลอนไฮขุให้สมบูรณ์ ในสมัยเมจิ (ค.ศ.1868-1912) นอกจากนี้ กลอนไฮขุยังเป็นบทกลอนที่สั้นที่สุดในโลก 
 มัทสึโอะ บาโช (ค.ศ. 1644-1694) นักประพันธ์บทกลอนไฮขุที่มีผลงานยอดเยี่ยมในระดับสูงที่สุด คนหนึ่ง ใน
สมัยที่ยังเป็นเด็ก มีความสนใจกลอนไฮไก (ในเวลาต่อมาพัฒนาเป็นกลอนไฮขุ) ซึ่งแพร่หลายในเมืองอิกะ (เมืองหนึ่ง
ในจงัหวดัมเิอะ ในปัจจบุนั) และยงัได้เรยีนรูจ้ากรุน่พีท่ี่เป็นนกัประพนัธ์ไฮไก บาโชจงึศกึษาในวชิาทีเ่กีย่วข้องกับกลอน
ไฮไกและ วรรณกรรม 
 ในช่วงหลายปี ที่ได้เดินทางไปยังเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) 
และพฒันากลอนไฮไกขึน้อย่างมาก โดยการแลกเปลีย่นกบัเหล่า
บัณฑิตในระหว่างการเดินทางจากบ้านเกิดในเมืองอิกะ ไปยัง
สถานทีต่่างๆ เช่น เกยีวโต นาระ และ โอทซ ึ(เมอืงหนึง่ในจงัหวดั
ชิกะในปัจจุบัน) เป็นต้น “โอะคุโนะโฮะโซะมิจิ” หนึ่งในบันทึก
การเดินทางของมัทสึโอะ บาโช จากเอโดะสู่ภาคตะวันออกเฉียง
เหนอื ผลงานคลาสสกิของญีปุ่น่ ซ่ึงถอืเป็นต้นแบบบนัทกึการเดนิ
ทาง เนื้อหาภายในมีกลอนไฮขุที่มีชื่อเสียงอยู่เป็นจ�านวนมาก 
 ในครั้งน้ีจะขอแนะน�าตัวอย่างบทกลอนจากบันทึกการเดิน
ทาง “โอะคุโนะโฮะโซะมิจิ” ซ่ึงมีบทกลอนที่มีช่ือเสียงอยู่เป็น
จ�านวนมาก

8

ไฮขุ กลอนสั้นที่สุดในโลก 

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 กลอนไฮขุได้เริ่มถูกน�าไปเผยแพร่ในทวีปยุโรปและอเมริกา นับจากนั้นมากลอนไฮขุ
ได้รบัความนยิมแพร่หลายทัว่ไปในนานาประเทศ ปัจจบุนั มหีลายประเทศแต่งบทกลอนไฮขดุ้วยภาษาประจ�า
ชาติของตนเอง รวมทั้งมีจ�านวนผู้ศึกษาวิจัยมากขึ้น 

หลักการแต่งกลอน  
1. เขียน “ค�าบรรยายฤดูกาล” ในบทกลอน 
ค�าบรรยายฤดกูาลในบทกลอนไฮข ุถอืเป็นสิง่ทีแ่ทบจะขาดไม่ได้  ค�าบรรยายฤดกูาลสามารถแบ่งออกได้เป็น 

7 ประเภท (ฤดูกาล ปรากฎการณ์บนท้องฟ้า ภูมิศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี การด�าเนินชีวิต สัตว์ และพืชพันธ์) สังเกตฤดูกาลตาม
ธรรมชาติด้วยการใช้สัมผัสทั้งห้า แล้วสะท้อนสิ่งที่มองเห็นออกมาเป็นบทกลอนภาษาอังกฤษสั้นๆ 3 วรรคตอน 
2. กลอนที่มีรูปแบบโครงสร้าง 5 พยางค์ - 7 พยางค์ - 5 พยางค์
กลอนไฮขุ เป็นกลอนที่มีรูปแบบโครงสร้าง 5 พยางค์ – 7 พยางค์ – 5พยางค์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความส�าคัญ 
3. เพื่อบอกเล่าถึงสิ่งที่สัมผัสอยู่ตรงหน้า จึงแต่งกลอนไฮขุขึ้นในขณะนั้น 

มาลองแต่งกลอนไฮขุเป็นภาษาอังกฤษกันเถอะ 

มัทสึโอะ บาโช

แผนที่การเดินทาง ในการประพันธ์ผลงานโอะคุโนะโฮะโซะมิจิ

This desert journey - In search of an oasis – Of family there: Shimane, Marie Annette
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 เนื่องจาก กัปปะมีลักษณะที่แตกต่างไปตามต�านานในแต่ละท้องถิ่นและยุคสมัย จึงขอแนะน�าลักษณะเด่น
ที่แสดงถึงตัวกัปปะ ดังต่อไปนี้ 
• มีลักษณะทางร่างกายคล้ายเด็ก มีตัวสีเขียว หรือ สีแดง
• มีจานใส่น�้าวางอยู่บนศีรษะ และมีกระดองอยู่ที่หลัง ถ้าจานบนศีรษะของกัปปะแตกหรือน�้าแห้ง จะท�าให้
กัปปะอ่อนแรงหรือเสียชีวิต
• ชอบกินแตงกวา 
• อาศัยอยู่ในแหล่งน�้า 
 ยังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกัปปะหลงเหลืออยู่โดยทั่วประเทศญี่ปุ่น เช่น กัปปะมีนิสัยชอบแกล้ง อาทิ 
ชอบท้าทายมนุษย์ให้แข่งขันซูโม่ และชอบลากคนหรือม้าลงไปในแหล่งน�้า ในทางกลับกัน ยังมีเร่ืองเล่าที่สืบ
ต่อกันมาว่า กัปปะได้ให้ความช่วยเหลือ เช่น มอบยาสูตรลับให้ หรือช่วยปลูกข้าว และถอนหญ้าในนา เป็นต้น 
 โดยปกต ิในช่วงก่อนหรอืหลงัเทศกาลกอินในเดอืนกรกฎาคม จะมเีทศกาลถวายของชอบให้กบักปัปะ เช่น 
แตงกวา เพื่อขอให้ไม่เกิดอุทกภัยในท้องถิ่นนั้น

 ในแต่ละท้องถิ่นยังคงปรากฎต�านานที่เก่ียวกับเทนงุสืบทอดกันมาอยู่หลากหลายรูปแบบ จึงขอ
แนะน�าเอกลักษณ์พื้นฐานที่แต่ละท้องถิ่นมีลักษณะเหมือนกัน ดังต่อไปนี้ 
• อาศัยอยู่บนภูเขา 
• หน้าแดง จมูกยาว
• สวมชุดนักพรตภูเขา ใส่รองเท้าเกตะ (เกี๊ยะญี่ปุ่น) พื้นสูง มือถือพัดใบเมเปิ้ลซึ่งสามารถพัดเพื่อให้
เกิดลมได้ตามต้องการ
 ในบรรดาเทนงุ เทนงุที่มีใบหน้าสีแดง จมูกยาว เรียกว่า “ไดเทนงุ” เป็นเทนงุที่อยู่ในระดับสูง 
นอกจากนี้ยังมีเทนงุที่มีลักษณะปากเป็นนก และเทนงุที่อาศัยในแม่น�้าด้วย ตั้งแต่สมัยโบราณ หากเกิด
ปรากฎการณ์ที่แปลกประหลาดขึ้นบนภูเขา เชื่อว่าเกิดจากเทนงุ 
 มีนิทานโบราณมากมาย ที่พูดถึงเทนงุที่มีบทบาทที่ชั่วร้ายโดนพระผู้ใหญ่ก�าจัด ทว่าในทางกลับกัน 
ตัง้แต่ในสมยัโบราณ เทนงไุด้รบัการบชูาในฐานะวญิญาณทีส่งิสถติย์อยูใ่นภเูขา  เป็นเทพผูป้กป้องป่าไม้ 

 มีความแตกต่างไปในแต่ละท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น จึง
ขอน�าเสนอเอกลักษณ์ของยักษ์โอนิ ดังต่อไปนี้ 
• โดยปกติมีสีแดง 
• โดยปกติมีลักษณะเป็นคน มีเขาบนศีรษะ 
• สวมชุดที่ท�าจากหนังเสือ มีภาพลักษณ์ท่ีดูแข็งแรง 
ลักษณะโหดร้ายเกินมนุษย์ 
 สามารถกล่าวได้ว่า ยักษ์โอนิคือตัวแทนของปีศาจร้ายที่
มีอยู่ และได้รับบทบาทตัวร้ายที่ถูกเหล่าฮีโร่ก�าจัด ยักษ์โอนิ
สร้างความทกุข์และความเกลยีดชงัให้กบัมนษุย์เป็นอย่างมาก 
และยงัเป็นตวัร้ายในนทิานพืน้บ้านญีปุ่น่มาตัง้แต่สมยัโบราณ 
ในหลายท้องถิน่ยงัคงสบืทอดเทศกาลเกีย่วกบัยกัษ์โอนมิานบั
แต่ในสมัยโบราณ โดยมีจุดมุ่งหมายในเรื่องความศรัทธา เช่น 
เทศกาลนะมะฮะเกะ (จังหวัดอะกิตะ) เป็นต้น 

ตัวละครที่ปรากฎในนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่น

ตัวละครที่ปรากฎในนิทานและสร้างความสนุกสนานให้กับเรื่องราวนั้น ต่างมีรูปร่างลักษณะที่แปลกประหลาด
ทุกท่านคงจะรู้จัก ม้ายูนิคอรน์ ตัวละครในเทพนิยายกรีก มังกร ตัวละครในเทพนิยายจีน และม้านิลมังกร 
ตัวละครในนิทานของไทย เป็นอย่างดี ในครั้งนี้จะขอแนะน�าตัวละครที่มีลักษณะแปลกประหลาดจากนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่น 

กัปปะ

เทนงุ

ยักษ์โอนิ
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วรรณกรรมญี่ปุ่นในปัจจุบัน 

 ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศท่ีมีอัตราการพิมพ์
หนังสือจ�านวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ในปี ค.ศ. 
2012 ส�านักพิมพ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่อ “Shuppan 
News Co., Ltd.” ได้ท�าการส�ารวจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์
ของประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 2012 พบว่า มีหนังสือ
ที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่จ�านวน 82,200 เล่ม เพิ่มขึ้นจากปี 
ค.ศ. 2011 มจี�านวนร้านขายหนังสอือยู่ 13,321 ร้าน 
และมียอดการจ�าหน่ายหนงัสอื เป็นเงนิ 864,100 ล้าน
เยน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

สังคมศาสตร์

วรรณกรรม

ศิลปะ

เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

หนังสือส�าหรับเด็ก

ประวัติศาสตร์

ปรัชญา 

อุตสาหกรรม

ภาษา

ทั่วไป

หนังสืออ้างอิงส�าหรับการศึกษา

16,094

13,893

12,763

9,104

6,935

4,898

4,847

4,342

3,631

2,053

1,981

1,659

82,200

ประเภท

จ�านวนรวม 

เล่มอันดับ

อัตราการพิมพ์หนังสือในปี ค.ศ 2012

วรรณกรรมญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันที่มีฉบับค�าแปลภาษาไทย 
โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง
ผู้แต่ง  คุโรยานางิ เท็ตสึโกะ 
วางจ�าหน่าย ปี ค.ศ. 1981
เรื่องย่อ 
 วรรณกรรมเร่ืองโต๊ะโตะจงั เด็กหญงิข้างหน้าต่าง กล่าวถงึ การด�าเนนิชีวติภายในโรงเรยีน
ประถมศึกษาโทโมเอะของตัวเอกในเรื่อง โรงเรียนท่ีมีการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ใน
ระหว่างสมยัสงครามโลก ในยคุสมยัทีผู่เ้ขียน คโุรยานางิ เทต็สโึกะ เป็นเดก็ ชือ่ของตวัละครที่
เป็นเพือ่นร่วมชัน้เรยีนทัง้หมด ล้วนมอียูจ่รงิ จงึเป็นวรรณกรรมทีแ่ต่งขึน้จากเรือ่งจรงิทัง้หมด 
“โต๊ะโตะ” นัน้มาจากการออกเสยีงทีไ่ม่ชดัของชือ่ผูเ้ขยีน “เทต็สโึกะ”  วรรณกรรมเรือ่งนีไ้ด้
รับการตีพิมพ์ขึ้นใน ปีค.ศ. 1981 มียอดจ�าหน่ายภายในประเทศจ�านวน 7.6 ล้านเล่ม เป็น
หนงัสอืขายดทีีส่ดุหลงัจากสมยัสิน้สดุสงครามโลก ในปัจจบุนั ได้ถกูแปลในประเทศต่างๆทัว่
โลกถึง 35 ประเทศ ในปี 1985 ได้รับรางวัลทางด้านวรรณกรรมของประเทศโปแลนด์ และ
ได้รับการตีพิมพ์ประมาณ 6.4 ล้านเล่มในประเทศจีน 

1Q84
ผู้แต่ง มุระคะมิ ฮะรุกิ  
วางจ�าหน่าย เล่มที่ 1 และ 2 พิมพ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 และ เล่ม 3 พิมพ์ 
เมื่อ วันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2010
เรื่องย่อ
 ผลงานชิน้เอกของ มรุะคะม ิฮะรกุ ิ1Q84 ได้รบัการบนัทกึว่าสามารถจ�าหน่ายได้ถงึ 1 ล้าน
เล่ม ภายในเวลา 1 เดือน และเป็นวรรณกรรมขายดีในทุกๆประเทศทั่วโลก เรื่องกล่าวถึง อา
โอมาเมะ และ เทงโกะ สองตัวละครที่เคยพบกันเมื่อตอนอายุ 10 ขวบ และต้องจากกัน ตัว
ละครเอกทั้งสองต้องอดทนกับความรู้สึกในการใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวด้วยตัวเองคนเดียวบน
โลกใบนี้ พร้อมกับการด�าเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยความรู้สึกไร้ตัวตน แต่ทว่าในปี 1984 ทั้ง 
2 คนได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรทางศาสนา และอาโอมาเมะต้องพบกับความจริงว่า
ตัวเองได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล�าบาก เมื่อทราบว่า ตัวเองไม่ได้ด�าเนินชีวิตอยู่ในปี ค.ศ. 
1984 อีกต่อไป เธอจึงขนานนามโลกใบใหม่นี้ ว่า 1Q84 ( Q กับ เลข 9 ในภาษาญี่ปุ่น ออก
เสียงพ้องกันว่า “คิว” และเป็นชื่อของหนังสือเรื่องนี้)

ภาพ : ส�านักพิมพ์ผีเสื้อ

ภาพ : ส�านักพิมพ์ก�ามะหยี่
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สถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกกล่าวถึงในวรรณกรรมญี่ปุ่น

สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีมนตร์เสน่ห์อย่างยิ่ง นักเขียนได้รับแรง
บันดาลใจจากวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม น�ามาเขียนเป็นฉากในวรรณกรรมที่ยิ่งสร้างเรื่องราวให้ยิ่งสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ในครั้ง
นี้จะขอแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้ถูกกล่าวถึงในวรรณกรรมของญี่ปุ่น

เมืองอุจิ จังหวัดเกียวโต 

น�้าตกคาวะซุนานะดะรุ
จังหวัดชิซึโอกะ 

เมืองโทโนะ จังหวัดอิวาเตะ

 วรรณคดีเรื่อง เก็นจิ โมโนงะตาริ ประกอบด้วย
เนื้อเรื่อง 54 ตอน แต่ในเนื้องเรื่อง 10 ตอน สุดท้ายได้
ใช้เมืองอุจิ จังหวัดเกียวโตเป็นฉาก ภายในเนื้อเรื่องได้
บรรยายให้เหน็ภาพความงดงามของฤดกูาลทัง้ 4 อย่าง
ละเอียด และถึงแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมากว่า พันปีแล้ว
ก็ตาม ในปัจจุบันสถานที่ต่างๆยังคงไม่เปล่ียนสภาพ
ไปตามกาลเวลา เช่น  ภูเขา เกลียวคลื่นและสายน�้าที่
ไหลรินของแม่น�้าอุจิ แหล่งมรดกโลก อย่างวัดเบียวโด 
ศาลเจ้าอุจิคะมิ ที่ตั้งอยู่ในหมู่แมกไม้ เป็นต้น นอกจาก
นี้ ยังมีอนุสาวรีย์ และ พิพิทธภัณฑ์วรรณคดีเรื่องเก็นจิ       
โมโนงะตาริ ด้วย

 น�้าตกคาวะซุนานะดะรุ แปลว่าน�้าตก 
7 สาย หากเดินไปตามเส้นทางเดินโดยใช้
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงจะสามารถมอง
เห็นน�้าตกได้ครบทั้ง 7 สาย น�้าตกแห่งนี้ได้
ถูกใช้เป็นฉากในวรรณกรรมเร่ือง “ระบ�า
เร่ (Izu no Odoriko)” ไม่เพียงแต่เป็น
วรรณกรรมชิน้เอกในยคุแรกๆของ คาวะบา
ตะ ยะซนุะระ ผูซ้ึง่ได้รบัรางวลัโนเบลสาขา
วรรณกรรมในปี ค.ศ. 1968 เท่านั้น แต่ยัง
เป็นผลงานของคาวะบาตะท่ีได้รับความ
นิยมอย่างสูง และยังมีการแปลวรรณกรรม
เรื่องนี้เป็นฉบับภาษาไทยด้วย 

 นทิานพืน้บ้านชุด “โทโนะ โมโนงะตาร”ิ ประพันธ์โดย 
ยะนะงิตะ คุนิโอะ (ค.ศ. 1875 -1962) นักแต่งนิทานพื้น
บ้าน และได้รับการเผยแพร่ในปี ค.ศ. 1910 นิทานกล่าว
ถึงเรื่องราวลี้ลับจ�านวนมากเช่น กัปปะ ภูตผี ปีศาจ และ
ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น หนึ่งในนั้น 
ได้กล่าวถึง แม่น�้าอันเป็นสถานที่ต้นก�าเนิดของตัวกัปปะ 
ซึ่งอยู่ในเมืองโทโนะ จังหวัดอิวาเตะ  นอกจากนี้ ในวัน
อาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพฤษภาคม ที่วัดโมทซึ ใน
เมืองฮิระอิซุมิ จังหวัดอิวาเตะ มีการจัดเทศกาล “โกะ
คุซุยโนะเอน”  ผู้เข้าร่วมจะนั่งอยู่บริเวณด้านน�้าสายน�้า
เล็กๆในสวน และแต่งกลอนก่อนที่ถ้วยสาเกจะไหลตาม
สายน�า้มาจนถึงหน้าตน ประเพณทีีง่ดงามนีเ้ป็นประเพณี
ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยเฮอัน 

©JNTO

©JNTO

©JNTO
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ข่าวสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

 ในวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีมอบเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ ให้กับนายเตช บุนนาค ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชาวต่างประเทศประจ�าฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2558 ณ ท�าเนียบ
เอกอคัรราชทูตญ่ีปุน่ นายเตช บนุนาค อดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ต่างประเทศ และประธานกรรมการศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคน
พกิารแห่งเอเชยีและแปซฟิิก (Asia-Pacific Development Center 
on Disability (APCD))ได้รบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ “The Order of 
the Rising Sun, Gold and Silver Star” ในฐานะเป็นผู้มีบทบาท
ส�าคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น และส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมใน
ระดบันานาชาตขิองประเทศญีปุ่น่ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
มาอย่างยานนาน

 ในวันท่ี 25 สิงหาคม ท่ีผ่านมา ได้มีการจัดพิธีมอบเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ ให้กับ ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ผู้ได้รับเคร่ืองราช
อิสริยาภรณ์ชาวต่างประเทศประจ�าฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2558 ณ 
ท�าเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ อดีตอธิบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และที่
ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “The 
Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon” ใน
ฐานะเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้าน
การศึกษา และน�ามาซึ่งความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประเทศไทยกบัประเทศญีปุ่น่มาอย่างยาวนาน ในพธิมีอบเครือ่งราช
อิสริยาภรณ์ครั้งนั้น มีแขกผู้เกียรติประมาณ 70 คน ได้เข้าร่วมแสดง
ความยินดีกับดร.โกศส เพ็ชร์สุวรรณ์ด้วย

นายเตช บุนนาค

ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ 

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ�าฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2558

เมื่อวนัที ่29 เมษายน รฐับาลญีปุ่น่ได้ประกาศ มอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศประจ�า
ฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2558 ให้กับชาวต่างชาติผู้มีผลงานที่โดดเด่นในสาขาของตน ส�าหรับประเทศไทย
ได้มอบให้แก่ 5 ท่านดังต่อไปนี้
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２０１５年７月９日、平成２７年春の外国人叙勲で旭日双光
章を受章したバンコク病院日本人クリニック医長のレヌ
ー・ウボン氏に対する勲章伝達式が公邸で行われました。
レヌー医師は、１９９４年にタイで最初の日本人クリニッ
クがバンコク病院に開設されて以来現在に至るまでの

 ในวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีมอบเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ “The Order of the Rising Sun, Gold Rays with 
Rosette” ให้กับนายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมคาราเต้แห่ง
ประเทศไทย ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชาวต่างประเทศประจ�า
ฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2558 ณ ท�าเนียบเอกอัครราชทูตญ่ีปุ่น นายจุติ
นันท์ ภิรมย์ภักดี  ได้เผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย โดย
ผ่านกีฬาคาราเต้ที่เริ่มต้นฝึกฝนมาต้ังในสมัยศึกษาช้ันมัธยมปลาย 
นอกจากนั้น ทางด้านธุรกิจ นายจุตินันท์ในฐานะรองกรรมการผู้
จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด ยังมีบทบาทส�าคัญใน
การส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศญ่ีปุ่น อาทิ 
มีบทบาทส�าคัญในการเผยแพร่เครื่องดื่มสินค้าญี่ปุ่น เป็นต้น

 ในวันที่ 19 พฤษภาคม ท่ีผ่านมา ได้มีการจัดพิธีมอบเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์ ให้กับ นายจงเจตน์ บูรณศิลปิน ผู้ได้รับเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์ชาวต่างประเทศประจ�าฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2558 
ณ ห้องเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ในสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�า
ประเทศไทย นายจงเจตน์ บูรณศิลปิน ประธานสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรยีนนายร้อยรวมเหล่าญีปุ่น่ประจ�าประเทศไทย ได้รบัเครือ่งราช
อิสริยาภรณ์ “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver 
Rays” ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์
และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญ่ีปุ่นมาอย่าง
ยาวนาน

 ในวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีมอบเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver 
Rays” ให้กบั พญ.เรณ ูอบุล ผูอ้�านวยการศนูย์บรกิารผูป่้วยชาวญีปุ่น่ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชาวต่างประเทศ
ประจ�าฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2558 ณ ท�าเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น 
ในปี ค.ศ. 1994 พญ.เรณู อุบล ได้ก่อตั้ง ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่น
ขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศไทย ณ  โรงพยาบาลกรุงเทพ และนบัจาก
นัน้เป็นต้นมา ได้ด�ารงต�าแหน่ง ผูอ้�านวยการศนูย์บรกิารดังกล่าว มา
ตลอดกว่า 20 ปี มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาด้านการแพทย์ และ
การช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีชาวญี่ปุ่น
ประมาณ 170,000 คน ได้เคยเข้ารับการบริการทางการแพทย์และ
การตรวจวินัจฉัย 

นาย จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 

นาย จงเจตน์ บูรณศิลปิน

พญ. เรณู อุบล
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 เม่ือวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคมท่ีผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีไทย และผู้น�าจากประเทศในภูมิภาคลุ่มน�้าโขง 
รวม 5 ประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมผู้น�าลุ่มน�้าโขง-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กับ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี

 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีส่งมอบรถขน
ถ่ายขยะมลูฝอย ผ่านความร่วมมอืทางด้านเศรษฐกจิแบบให้เปล่าเพือ่
พื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (GGP) ประจ�าปี พ.ศ. 2557 ณ 
อ�าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ในการนี้ ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิ
มะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และนางชนัดดา ชนะสกุลนิยม นายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลเท่ียงแท้ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

การประชุมผู้น�าลุ่มน�้าโขง-ญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ จัดซ้ือรถขนถ่ายขยะมูลฝอยเพ่ือส่งเสริมระบบ

การจัดการขยะ ในเขตต�าบลเที่ยงแท้ อ�าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยผ่านความร่วมมือทาง

ด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (GGP) ประจ�าปี พ.ศ. 2557

ญี่ปุ่น ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์เพื่อร่วมก�าหนด
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือฉบับใหม่ในการพัฒนาลุ่มน�้าโขง จากนี้ต่อ
ไปอีก 3 ปี “ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2015 (Tokyo Strategy 
2015 for Mekong-Japan Cooperation)” เพื่อพัฒนาภูมิภาคลุ่ม
น�้าโขงต่อไปในอนาคต

พร้อมทั้งสมาชิกในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลเที่ยงแท้ ใน
ครั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนเงินทุน ประมาณ 2,010,000 
บาท จัดซื้อรถขนถ่ายขยะมูลฝอย เพื่อรับมือกับปัญหาขยะมูลฝอย 
รัฐบาลญี่ปุ่นมุ่งหวังว่า รถขนถ่ายขยะมูลฝอยนี้จะช่วยส่งเสริมความ
ร่วมมอืระหว่างชาวบ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการแก้ไข
ปัญหาการควบคุมขยะมูลฝอยและสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่

Cabinet Public Relation (http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201507/04mekong.html#inner_content1)
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 ในวนัที ่6 กรกฎาคม ทีผ่่านมา ได้มกีารการสาธติและบรรยายการ
จัดดอกไม้อิเคะบะนะ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งสมาคมนก
ยงู อเิคโนโบ อเิคะบะนะ สาขากรงุเทพ ฯ ณ ท�าเนยีบเอกอคัรราชทตู
ญี่ปุ่น 
 ตัง้แต่ สมาคมนกยงู อเิคโนโบ อเิคะบะนะ สาขากรุงเทพ ฯ ก่อตัง้
ขึ้นในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1989 เป็นต้นมา ได้พยายามพัฒนาการ
จดัดอกไม้และการแลกเปลีย่นวัฒนธรรม ภายในประเทศไทยและ ใน
ประเทศเพื่อนบ้าน 
 งานในครัง้นี ้ได้มกีารบรรยายและการสาธติเกีย่วกบัการจดัดอก

 ส�านักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุ่นประจ�า
ประเทศไทย มบีริการให้ยมืแผ่นดวีดี ี“Japan Video Topics” 
ซึ่งแนะน�าประเทศญี่ปุ่นด้วยข้อมูลในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม เป็นต้น อธิบายเนื้อเรื่องด้วยภาษาที่ใช้
อย่างแพร่หลาย 7 ภาษา (ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษา
ฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษาจีน และ ภาษา
โปรตุเกส) 
 ผู้ที่สนใจยืมแผ่นดีวีดี กรุณาติดต่อส�านักข่าวสารญี่ปุ่น ที่ 
อีเมลล์ jis@bg.mofa.go.jp

 ในวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจ�าประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจดังานฉลองวนักองก�าลังป้องกนั
ตนเองแห่งญี่ปุ่นขึ้น ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ในวัน
นั้น มีข้าราชการทหารระดับผู้ใหญ่จากกองทัพไทย ทูตทหารจาก
นานาประเทศ และผู้มีเกียรติท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมงานด้วยจ�านวน
มาก ในโอกาสนั้น ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ ได้กล่าวสุนทรพจน์ 
ต่อผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในกิจกรรม
ของกองก�าลังป้องกันตนเองแห่งญี่ปุ่น

การสาธิตและบรรยายการจดัดอกไม้อิเคะบะนะ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี

การก่อตั้งสมาคมนกยูง อิเคโนโบ อิเคะบะนะ สาขากรุงเทพ ฯ

Japan Video Topics 

วันกองก�าลังป้องกันตนเองแห่งญี่ปุ่น 

ไม้อิเคะบะนะ โดย ปรมาจารย์ อิเคะโนะโบ เซนเอ เจ้าส�านักอิเคโน
โบ รุ่นที่ 45 และ การสาธิตวิธีการจัดดอกไม้เพ่ือบูชาพระพุทธรูป 
เรียกว่า “เรชิกิอะเคะ” ซึ่งสืบทอดมาแต่สมัยโบราณ โดย อาจารย์
โคบายาชิ คิโยะทะกะ จากส�านักอิเคโนโบ
 การจัดดอกไม้อิเคะบะนะ มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 550 
ปี และถอืเป็นหนึง่ในตวัแทนวฒันธรรมดัง้เดมิของประเทศญีปุ่น่ และ
หวังว่า จากนี้ต่อไปชาวไทยจะเข้าใจประเทศญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง และ
มีสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพที่แน่นแฟ้นย่ิงขึ้นโดยผ่านการจัดดอกไม้
อิเคะบะนะ 
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กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชาวประมงชื่อ “อุระชิมะทาโร่” อยู่มาวันหนึ่ง 
อุระชิมะทาโร่ ได้เห็นเด็กๆก�าลังรังแกเต่าที่อยู่บนชายหาด เขาจึงให้ปลาที่
จับได้มาในวันนั้นแก่เด็กๆ เพื่อช่วยเหลือเต่าตัวนั้น

เจ้าหญิงได้ออกมายืนต้อนรับ หลังจากใช้เวลาอยู่ในพระราชวังมังกรอย่าง
สนุกสนานตลอด 7 วันอุระชิมะทาโร่ได้นอนฝันถึงบ้านเกิด ในฝันเขามองเห็น
แม่ก�าลังซักผ้าอยู ่เมือ่ต่ืนข้ึนจากฝัน เขารูส้กึอยากกลบับ้าน ก่อนจะเดนิทางกลบั
บ้าน เจ้าหญงิได้มอบกล่องสมบตัใิห้ แต่บอกกบัเขาว่าห้ามเปิดกล่องใบนีเ้ดด็ขาด 

หลายวนัต่อมาขณะทีอุ่ระชมิะทาโร่ก�าลงัจบัปลาอยูบ่นเรอื ทนัใดนัน้เอง แม่
ของเต่าได้มาขอบคุณ ที่เขาได้ช่วยเหลือลูกเต่าเอาไว้ และพาอุระชิมะทาโร่
เดินทางไปยังพระราชวังมังกร หลังจากด�าน�้าลงไปในทะเลได้สักครู่ เขาก็
เห็นพระราชวังที่ใหญ่โต 

เมื่อเดินทางมาถึงบ้านเกิด ถนนหนทางและบ้านเรือนก็เปลี่ยนแปลงไปหมด 
แท้จริงแล้ว 7 วันในพระราชวังมังกรนั้น เป็นเวลา 100 ปีบนโลกมนุษย์ อุระชิ
มะทาโร่ซึง่ก�าลงัเศร้าโศกได้เปิดกล่องสมบัติ ทันใดนัน้ ได้เกดิควันสขีาวออกมา
จากกล่อง อุระชมิะทาโร่ได้กลายเป็นคนแก่ ท้ังผมและหนวดขาวโพลนไปหมด 

นิท
าน

ญ
ี่ปุ่น

นิทานของญี่ปุ่นที่น่าสนใจ เล่าสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต
เกิดขึ้นจากชีวิตประจ�าวันของชาวบ้าน เล่ากันมาจากปากต่อปาก

ในปีนี้จะขอแนะน�านิทานญี่ปุ่นที่สนุกสนาน
ให้ทุกท่านได้อ่านตลอดทั้งปี

อุระชิมะ

ทาโร่


