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ฟนแลนด

อัตราพื้นที่ปาไมของประเทศพัฒนาแลว อันดับ 1-5

สวีเดน

ญี่ปุน

เกาหลีใต

รัสเซีย

 ประเทศญ่ีปุน่มอีาณาเขตประมาณ 378,000 ตารางกิโลเมตร จาก
ข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
ประเทศญ่ีปุน่อดุมไปด้วยพืน้ทีป่่าไม้ ซึง่มอีาณาบรเิวณมากถงึ 67 % 
หรือ 2 ใน 3 ส่วนของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ประมาณ 251,200 
ตารางกิโลเมตร 
 ญีปุ่น่ถอืเป็นหนึง่ในกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ทีมี่พืน้ทีป่่าไม้ขนาด
ใหญ่สูงเป็นอันดับที่ 3 ถัดจากประเทศฟินแลนด์ และประเทศสวีเดน 
ซึ่งมีพื้นที่ป่าไม้ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
 โลกมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 40 ล้านตารางกิโลเมตร คิดเป็น 30% 
ของพื้นที่ของโลก ตั้งแต่ในปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา พื้นที่ป่าไม้ลด
ลงทุกปี ประมาณ 73,000 ตารางกิโลเมตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าใน
เขตร้อน อันมีสาเหตุมาจากการพัฒนาที่ดินทางการเกษตร การท�าไร่
เลื่อนลอย การท�าปศุสัตว์ และการน�าฟืนและถ่านมาใช้เป็นเชื้อเพลิง
มากเกินไป เป็นต้น ส�าหรับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกฎหมายและระบบ
ป้องกันป่าไม้ จึงท�าให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันเมื่อ
เปรียบเทียบกับ 30 ปีที่แล้ว ไม่ลดจ�านวนลงและยังคงรักษาจ�านวน
พื้นที่ป่าไม้ไว้ได้ดังเดิมแทบทั้งหมด 

ญี่ปุ่น ประเทศที่อุดมสมบูรณ์

ด้วยพื้นที่ป่าไม้ขนาดใหญ่

แห่งหนึ่งของโลก

 ในด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มี
ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ทางด้านชีวภาพ และมีวิว
ทวิทศัน์ทีส่วยงาม ในด้านอตุสาหกรรมการผลติ ญีปุ่น่เป็นประเทศท่ีมี
ทรพัยากรป่าไม้ทีอ่ดุมสมบูรณ์  ตัง้แต่ในสมยัโบราณจนมาถงึปัจจบุนั 
คนญี่ปุ่นได้ด�าเนินชีวิตโดยพ่ึงพาอาศัยประโยชน์จากป่าไม้ และยังมี
ส่วนต่อการก่อก�าเนิดของวัฒนธรรมด้วย
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ป่าไม้ของญี่ปุ่นที่ ได้รับการ

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

เกาะยากุชิมะ
จังหวัดคาโงชิมะ 

ญี่ปุ่น ประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วย

พื้นที่ป่าไม้ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก

เทือกเขา

ชิราคามิ 
จังหวัดอาโอโมริ 

 ประเทศญีปุ่น่มป่ีาไม้ทีถ่อืว่าเป็นทรพัยากรของโลก แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ
ของญีปุ่่น ท้ังเทอืกเขาชิราคาม ิแหล่งป่าไม้บชีโบราณ และ ป่าในเกาะยากชิุมะ ท่ีสามารถ
มองเห็นแหล่งระบบนิเวศน์ของป่ากึ่งเขตร้อนไปจนถึงป่าในเขตหนาว ได้รับการขึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในครั้งนี้จึงขอแนะน�าป่าไม้ที่เป็นแหล่งมรดกโลกของญี่ปุ่น

	 เกาะยากุชิมะอยู่ห่างจากทางใต้สุดของเกาะคิวชู	
ประมาณ	 60	 กิโลเมตร	 ตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนตะวัน
ออกและมหาสมุทรแปซิฟิก	 เกาะยากุชิมะมีพื้นที่เพียง	
503	ตารางกโิลเมตร	แต่ระบบนเิวศน์มคีวามหลากหลาย	
เนื่องจากอยู่ในเขตสภาพอากาศก่ึงเขตร้อนไปจนถึงเขต
หนาว	 บนเกาะมีต้นสนยาคุสึงิซึ่งเจริญเติบโตมีความสูง
ระหว่าง	 1,000	 –	 1,500	 เมตร	 และมีจ�านวนมากกว่า	
2,000	ต้น	มีอายุไม่ต�่ากว่า	1,000	ปี	มีต้นหนึ่ง	เรียกว่า	
โจมงสงึ	ิคาดว่ามอีายปุระมาณ	7,200	ปี	ถอืเป็นสญัลกัษณ์
ของเกาะ	นอกจากนี	้เกาะยากชุมิะยงัเป็นเกาะทีม่ปีรมิาณ
น�า้ฝนมาก	จนอาจกล่าวได้ว่า	ในระยะเวลาหนึง่เดอืนมฝีน
ตกบนเกาะ	 35	 วัน	 มีปริมาณน�้าฝนตลอดท้ังปีมากกว่า	
8,000	 ม.ม.	 มากกว่าปริมาณฝนตกเฉลี่ยท้ังปีของญ่ีปุ่น	
5	เท่า	และมีปริมาณมากกว่าฝนตกทั่วโลก	10	เท่า	ด้วย
เหตุนี้	 เกาะยากุชิมะ	 จึงได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
โลกทางธรรมชาติในปี	ค.ศ.	1993	

	 เทอืกเขาชริาคาม	ิตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียง
ใต้ของจังหวัดอาโอโมริ	ทอดยาวไปจนถึงรอย
ต่อทางตะวนัตกเฉยีงเหนือของจงัหวดัอาคติะ	
สูงจากระดับน�้าทะเล	200	เมตร	ถึงมากกว่า	
1,250	เมตร	และด้วยขนาดของพื้นที่	1,300	
ตารางกิโลเมตร	 จึงถือเป็นป่าไม้บีชที่มีความ
กว้างใหญ่ที่สุดในโลก	ลึกลงไปในใจกลางของ
เทือกเขา	 ป่าไม้บีชโบราณท่ียังคงยืนต้นมา
ตั้งแต่ในอดีต	เป็นแหล่งทรัพยากรที่ประมาณ
ค่ามิได้	 ปกคลุมอยู่บนพื้นที่ประมาณ	 170	
ตารางกิโลเมตร	จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติ	ในปี	ค.ศ.	1993
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ฤดูกาลและพืชพันธุ์ 
 ประเทศญี่ปุ ่นมีลักษณะเป็นเกาะรูปทรงคล้ายคันธนู 
จากตะวันออกเฉียงเหนอืทอดยาวไปจนถึงตะวนัตกเฉยีง
ใต้ ล้อมรอบไปด้วยทะเล ประเทศญี่ปุ่นมี 4 ฤดูกาล ซึ่ง
ก่อให้เกิดลักษณะทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และมี
วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

	 ฤดูใบไม้ผลิ	เป็นฤดูกาลที่พืชพันธุ์ผลิ
ดอกออกผล	 หลังจากต้องทนต่อความ
หนาวเหน็บในฤดูหนาว	 วิวทิศทัศน์
ของเนินเขาถูกแต่งแต้มไปด้วยทุ่งหญ้า	
หิมะได้ละลายไปพร้อมๆกับการเร่ิมต้น
การท�าเกษตรกรรม	 ทัศนียภาพที่ถูก
แต่งแต้มด้วยสีสันสดใสจากพืชผลทาง
เกษตรกรรม	ค่อยๆ	ผลิดอกออกผล	จน
เต็มไปด้วยสีเขียวขจี		ในช่วงสิ้นสุดเดือน
กุมภาพันธ์	ดอกบ๊วย	(อุเมะ)	เริ่มผลิบาน	
จนถึงช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคม	
ดอกพีช	 (โมะโมะ)	ก็เริ่มเบ่งบาน	ฝนตก
ท�าให้อากาศค่อยๆอบอุ่นขึ้น	 และเมื่อ
ถึงเดือนเมษายน	สีชมพูอ่อนๆ	ของดอก
ซากุระก็เริ่มเบ่งบาน

ดอกอุเมะ (บ๊วย)

สตอรเบอรี่ 

ดอกไฮเดรนเยีย 

เมลอน 

ดอกทานตะวัน 

ส้มยูสุ

ดอกซากุระ  

ลูกพีช

	 ฤดูร้อนที่แสงอาทิตย์ส่องสว่างเจิด
จ้า	แต่งแต้มด้วยสเีขยีวเข้มของธรรมชาติ	
สร้างสรรค์เงาสะท้อนภายใต้ท้องฟ้า
สีน�้าเงินที่ปลอดโปร่งสดใส	 ผืนดินถูก
ปกคลุมไปด้วยดอกไม้หลากหลายสีสัน
จนสุดสายตา	 สีสันที่สวยงามดุจดั่งผล
งานศิลปะของธรรมชาติ	 ช่วงกลางเดือน
มิถุนายนไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม
เป็นระยะเวลาที่ฝนตกชุก	 ฝนท่ีตกอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานในช่วงนี้	เป็นเหมือนพร
จากฟ้าช่วยบ�ารงุนาข้าวของญ่ีปุน่	สายฝน
จึงเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งนัก

ฤดูใบไม้ผลิ 

ฤดรู้อน



ญี่ปุ่น ประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วย

พื้นที่ป่าไม้ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก
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A u t u m n

W i n t e r

ดอกเบญจมาศ 

ลูกพลับ 

โลควอท

ดอกจุ๊ยเซียน 

องุ่น

แอปเปิ้ล

ดอกแพนซี

เกาลัด 

	 ฤดูหนาวเริ่มต้นในเดือนธันวาคมต่อเน่ืองไปจนถึง
เดอืนกมุภาพันธ์	ในบางคราวฤดูหนาวในประเทศญีปุ่น่
มีอากาศที่หนาวเหน็บมาก	 ภูมิภาคบริเวณมหาสมุทร
แปซฟิิกโดยส่วนใหญ่	มอีากาศทีห่นาวเยน็และท้องฟ้า
ที่ปลอดโปร่ง	 ในทางตรงกันข้าม	 ภูมิภาคท่ีมีลักษณะ
ภูมิประเทศที่เป็นภูเขา	 หรืออยู่ด้านทะเลญ่ีปุ่น	 ถูก
ปกคลุมไปด้วยหิมะ	 ทิวทัศน์สีแดงและเหลืองในฤดู
ใบไม้ร่วง	ได้เปลี่ยนแปลงเป็นสีขาวไปหมด	ธรรมชาติ
ดสูงบนิง่อย่างยาวนานจนถึงฤดใูบไม้ผล	ิอย่างไรกต็าม	
ในความเงียบสงัดภายใต้ความหนาวเย็นของฤดูหนาว	
เราก็ยังสามารถมองเห็นความสวยงามของวิวทิวทัศน์
ได้	ถือเป็นศิลปะของฤดูหนาวที่ผสมผสานกันระหว่าง
หิมะ	น�้าแข็ง	และสายลมจากทิศเหนือ

	 โรคแพ้เกสรดอกไม้	มีสาเหตุมาจากเกสรของพืช	เช่น	เกสรของต้นซุงิ	 (ซีดาร์)	หรือต้นสนฮิโนกิ	
ท�าให้เกิดอาการจาม	 น�้ามูกไหล	 เป็นต้น	 ไม่เพียงแต่เกิดอาการทางจมูกเท่าน้ัน	 ยังมีอาการอื่นๆ
ประกอบด้วย	เช่น	อาการแพ้ที่ดวงตา	(คันตา	น�้าตาไหล	ตาแดง	เป็นต้น)		คันคอ		ผิวหนัง	ท้องเสีย	
ไข้ขึ้น	เป็นต้น	ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการรายงานว่า	มีพืชประมาณ	60	ชนิดที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคแพ้
เกสรดอกไม้	อาทิ	ต้นซุงิ	(ซีดาร์)	หรือต้นสนฮิโนกิ	เป็นต้น	นอกจากนี้	ในปัจจุบัน	25%	ของชาวญี่ปุ่น	
เป็นโรคแพ้เกสรดอกไม้	

	 ฤดูใบไม้ร่วง	 	 ในช่วงเดือนกันยายน
จนถึงพฤศจิกายน	 ใบของต้นเมเปิลและ
ใบไม้ต่างๆจะผลดัเปลีย่นสเีป็นสแีดงหรอื
สีเหลืองอร่าม	 แต่งแต้มสีสันสวยงามให้
ป่าไม้และภเูขา	ฤดใูบไม้ร่วงไม่เพยีงแต่จะ
มวีวิทวิทศัน์ทีม่คีวามสวยงามเพยีงเท่านัน้	
ยงัเป็นฤดกูาลทีอ่าหารนานาชนดิมคีณุค่า
ทางโภชนาการสงู	 หลงัจากเกบ็สะสมมา
ตลอดในช่วงฤดรู้อน	 เช่น	 แอปเป้ิล	 แพร์	
องุ่น	 และเกาลัด	 แม้กระทั่ง	 ข้าวซึ่งเป็น
อาหารหลกัของชาวญีปุ่น่	 ตรงกันข้ามกบั
ฤดใูบไม้ผล	ิ ฝนทีต่กในฤดใูบไม้ร่วงท�าให้
อณุหภมูลิดลง	อากาศเยน็ลงและแห้งข้ึน

ฤดหูนาว

โรคแพ้เกสรดอกไม้

ฤดใูบไม้ร่วง 
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วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้
 ประเทศญี่ปุ่นมีประเพณีและวัฒนธรรมมากมายที่มีความเกี่ยวข้องกับดอกไม้และพืชพันธุ์ ซึ่งการมีส่วนร่วม
ในประเพณีประจ�าปีของชาวญี่ปุ่น เป็นการย�้าเตือนถึงสายสัมพันธ์ระหว่างคนญี่ปุ่นกับดอกไม้ 
 ลกัษณะเด่นของชาวญีปุ่น่นัน้ เน้นความเรยีบง่าย หลกีเลีย่งความหรหูราฟูฟ่่า ความสวยงามซึง่ได้ซ่อนเร้นไว้
ในประเพณี แนวความคิดนี้ ได้ถูกพัฒนา ไปสู่การแสวงหาความสวยงามร่วมกับธรรมชาติ พร้อมกับความรู้สึก
โดดเดีย่ว แนวความคดินี้ ได้สบืทอดจากรุน่หนึง่ไปสูอ่กีรุ่นหนึง่ กลายเป็นวฒันธรรมด้ังเดิมของญ่ีปุน่จนกระทัง่
ได้ก้าวสู่ระดับโลก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของญี่ปุ่น เช่น การจัดดอกไม้ญี่ปุ่น อิเคะบะนะ และบอนไซ 
รวมไปถึงพิธีชงชา เป็นต้น 

“คะโดมัทซึ”	 ประกอบขึ้นจากกิ่งก้านของ
ต้นสน	 และประดับประดาด้วยต้นไผ่และ
ดอกบ๊วย	(อุเมะ)		น�ามาจัดวางไว้บริเวณหน้า
ประตูบ้านในช่วงปีใหม่	 ที่ประเทศญ่ีปุ่น	 เช่ือ
ว่า	ต้นสน	ต้นไผ่	และดอกบ๊วย	 (อุเมะ)	 เป็น
สัญลักษณ์ที่ดี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ต้นสน	 มี
ความหมายถึง	อายุยืนยาว

เม่ือดอกซากุระบาน	 ผู้คนจ�านวนมากจะเดิน
ทางไปเยือนสถานที่ยอดนิยมส�าหรับการชม
ดอกซากุระอย่างต่อเนื่อง	การชมดอกไม้แบบ
ญี่ปุ ่นไม่เพียงแต่ชมความสวยงามของดอก
ซากุระน้ันเท่านั้น	 ชาวญี่ปุ่นยังใช้เวลาในการ
นั่งดื่ม	กิน	และพูดคุยกันใต้ต้นซากุระด้วย

วนัเดก็ผู้ชาย	เป็นวนัทีเ่ฉลิมฉลองให้เดก็ผูช้าย
มสุีขภาพและชีวติทีย่นืยาว	มคีวามเชือ่ว่ากลิน่
ของว่านน�า้	(Calamus)	มพีลงัช่วยขบัไล่สิง่ชัว่
ร้าย	ดงันัน้ในวนัเดก็ผูช้ายจงึมปีระเพณนี�าว่าน
น�้ามามัดเป็นช่อแขวนไว้บนหลังคาบ้าน	หรือ
ใส่ไว้ในอ่างอาบน�้า

คะโดมัทซึ เทศกาลชมดอกไม้ เทศกาลวนัเด็กผูช้าย 

มกราคม (เทศกาลปีใหม่) เมษายน วันที่ 5 พฤษภาคม
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มีต�านานเล่าขานว่า	ชายเลี้ยงวัวจะข้ามทางช้างเผือกเพื่อมาพบกับเจ้า
หญิงทอผ้า	ปีละหนึ่งครั้งในคืนวันที่	7	กรกฎาคม	สืบเนื่องจากต�านาน
ดังกล่าว	 จึงมีประเพณีขอพรจากดวงดาว	 โดยเขียนค�าอธิษฐานลงบน
กระดาษแล้วแขวนไว้กับกิ่งต้นไผ่

วันที่	 9	 กันยายน	 เป็นวันเฉลิมฉลองดอกเบญจมาศเพื่อชีวิตที่ยืนยาว	
ตั้งแต่สมัยนะระ	 ประเทศญ่ีปุ่นมีการจัดงานชมดอกเบญจมาศที่
พระราชวงัและวดั	ในปัจจบุนั	แต่ละท้องถิน่กม็กีารจดังานเทศกาลเกีย่ว
กับดอกเบญจมาศ	เช่นกัน

ในเทศกาลโอะบง	 เพื่อที่จะอัญเชิญดวงวิญญานของบรรพบุรุษผู้ล่วง
ลับไปแล้ว	 กลับมาสู่บ้านเรือนของลูกหลานโดยไม่หลงทาง	 ฉะนั้นใน
เช้าของวันที่	 13	สิงหาคมจะมีการจัดหิ้ง	 โดยจัดวางของเซ่นไหว้	 เช่น	
ผักผลไม้ตามฤดูกาล	ดอกไม้	เช่น	ดอกคิเคียว	(Bell	Flower)	ดอกฮะงิ	
(Bush	Clover)	และในตอนกลางคนืจะมกีารเผาหญ้าโอะกะระบรเิวณ
หน้าประตูบ้าน	เพื่อเชิญดวงวิญญาณกลับบ้าน

กล่าวกันว่า	 ตลอดทั้งปีพระจันทร์ในคืนวันที่	 15	 กันยายน	 มีความ
สวยงามมากที่สุด	ในคืนวันนั้น	จะมีการจัดการ	ประดับตกแต่งด้วยต้น
หญ้าซุซุกิ	ดอกหญ้าของฤดูใบไม้ร่วง	พร้อมทั้งดังโงะ	เผือก	และ	เหล้า
ไปพร้อมกับการชมจันทร์	

วันทะนะบะตะ

เทศกาลโชโยะโนะเซคคุ

เทศกาลโอะบง

ชมจันทร์

วันที่ 7 กรกฎาคม

วันที่ 9 กันยายน 

สิงหาคม

วันที่ 15 กันยายน 
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สถานที่ยอดนิยมส�าหรับการชมดอกไม้
 ในแต่ละท้องถิ่นทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจนต้องไปชมให้ได้สักครั้ง ทั้งในสวนสาธารณะ
หรือสวนพฤกษชาติ เมื่อดอกไม้เริ่มบานช่วยแต่งแต้มให้วิวทิวทัศน์สวยงาม อากาศที่สดชื่นช่วยให้เกิดความ
ผ่อนคลาย ในครั้งนี้ จะขอแนะน�าสถานที่ยอดนิยมส�าหรับชมดอกไม้ ของประเทศญี่ปุ่นบางแห่ง จากเหนือจรด
ใต้ของประเทศ

เมืองฟุระโนะ ฮอกไกโด

เมืองโยโกะฮะมะ จังหวัดอาโอโมริ

รถไฟฮาโกะเนะ-โทซัง จังหวัดคานางะวะ 

สวนฮิทซึจิยามะ จังหวัดไซตามะ 

	 เมืองฟุระโนะไม่เพียงแต่เป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงเก่ียวกับดอกลาเวนเดอร์	 ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมเป็นต้นไป	 ยังมีดอกไม้นานาพันธุ์ที่เริ่มเบ่งบานให้ได้ชม	 ในเดือนพฤษภาคมมี	
ดอกลูพินัส	 และดอกทิวลิป	 ในเดือนมิถุนายนมี	 ดอกบูลซัลเวียและดอกป๊อปปี้	 ช่วงปลาย
เดือนมิถุนายน	เป็นช่วงเวลาที่ดีในการชมดอกลาเวนเดอร์	ที่จะเริ่มบาน	ไปจนถึงกลางเดือน
กรกฎาคม	 ซึ่งดอกลาเวนเดอร์จะบานเต็มที่	 ในเดือนสิงหาคม	 ยังสามารถชมดอกทานตะวัน
และดอกคอสมอส	ในช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงตุลาคม	อีกทั้งยังมีดอกรักเร่	(Dahlia)	ที่ช่วย
แต่งแต้มให้ฤดใูบไม้ร่วงสสีนัสดใส	นอกจากนี	้การชมดอกไม้ทีผ่ลบิานตามธรรมชาติในท้องทุง่
หรือภูเขา	ก็เป็นอีกหนึ่งความรื่นเริงส�าหรับการชมดอกไม้ที่เมืองฟุระโนะ	

	 เมืองโยโกะฮะมะ	 จังหวัดอาโอโมริ	 เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์	 เนื่องจาก
ล้อมรอบไปด้วยทะเลและภูเขา	ช่วงกลางถึงปลายเดือนพฤษภาคม	จะสามารถชมความ
สวยงามของดอกเรพ	(Rape)	สเีหลอืง	ในอาณาเขตบรเิวณของพืน้ทีก่ว้างถงึ	100		เฮกเตอร์	
จงึเสมอืนประหนึง่ท้องทุง่ทีถู่กปพูรมไปด้วยดอกไม้สเีหลอืง	เมอืงโยโกะฮะมะ	จงัหวดัอาโอ
โมร	ิเป็นพืน้ทีท่ีป่ลูกดอกเรพใหญ่ทีสุ่ดในประเทศญีปุ่น่	นอกจากนี	้ในช่วงเดอืนพฤษภาคม
ของทุกๆปี	ยังมีการจัดงาน	“เทศกาลดอกเรพในเมืองโยโกะฮะมะ”	ด้วย	ในเทศกาลยังมี
การแข่งขันวิ่งมาราธอนชมดอกเรพ	และเขาวงกตที่ท�าจากดอกเรพ	เป็นต้น

	 ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน	เป็นช่วงที่ดอกไฮเดรนเยีย	 (อะจิไซ)	ออกดอก	
ระยะเวลาที่ดอกไฮเดรนเยียก�าลังผลิบานนั้น	 รถไฟฮาโกะเนะ-โทซัง	 ได้จัด
ขบวน	 “รถไฟอะจิไซ”	 เพื่อชมความสวยงามของดอกไฮเดรนเยีย	 รถไฟฮา
โกะเนะ-โทซัง	 เป็นรถไฟให้บริการขึ้นภูเขาฮาโกะเนะ	 ในช่วงกลางเดือน
กรกฎาคม	 ระหว่างที่รถไฟแล่นขึ้นไปบนเขา	 จะสามารถชมดอกไฮเดรนเยีย
ในแต่ละจุดได้	 ผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับการสัมผัสดอกไฮเดรนเยียท่ี
ผลิบาน	จากช่องหน้าต่างไปตลอดเส้นทางที่รถไฟค่อยๆขับเคลื่อนไป	

บรเิวณแถบเมอืงจจิบุิ	จงัหวดัไซตามะ	“ชบิะซากรุะโนะโอะกะ	(เนนิดอกชิบะซากรุะ)”	
แหล่งชมดอกไม้ที่มีชื่อเสียงแห่งใหม่ภายในสวนฮิทซึจิยามะ	เมืองจิจิบุ		บนพื้นที่เพาะ
ปลูกประมาณ	17,600	ตร.ม.	มีต้นชิบะซากุระ	9	ชนิด	ประมาณ	4	แสนต้น	ต้นชิบะ
ซากรุะถกูออกแบบให้ปลกูลงบนพืน้ทีส่ลบัสสีนั	ถอืเป็นสถานทีท่ีม่ช่ืีอเสยีงในการปลกู
ชบิะซากรุะของภมูภิาคคนัโต	(ภาคตะวนัออก)	ดอกชบิะซากรุะจะเริม่บานในช่วงกลาง
เดือน	 เมษายนไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม	นอกจากนี้	 ในช่วงดอกชิบะซากุระก�าลัง
ออกดอก	บริเวณถนนจิจิบุใกล้ๆ	ชิบะซากุระโนะโอะกะ	มีตลาดขายสินค้าพิเศษด้วย
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สวนคะซุอิยุริ
จังหวัดชิซึโอกะ 

สวนคะวะจิฟุจิ
จังหวัดฟุกุโอกะ

เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ
จังหวัดยามานาชิ

สวนดอกไม้คุจู
จังหวัดโออิตะรถไฟฮาโกะเนะ-โทซัง จังหวัดคานางะวะ 

	 บนพื้นที่ประมาณ	99,000	ตารางเมตร	ของสวนคะซุอิ
ยุริ	ในทุกๆปี	ช่วงระหว่างต้นเดือนมิถุนายนไปจนถึงปลาย
เดอืนมถุินายน	ดอกลลิลีม่ากกว่า	150	สายพนัธุจ์ากทัว่โลก
จะผลิบาน	มีเส้นทางส�าหรับการเดินชมดอกไม้โดยใช้เวลา
ประมาณ	45	นาที	จะได้ชมดอกลิลลี่หลากหลายสีสัน	เช่น	
สีขาว	ชมพู	เหลือง	และสีส้ม	เป็นต้น	ผลิบานประชันสีสัน
อันสดสวยราวกับสวนดอกไม้ในฝัน

	 ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน	บนพื้นที่ปลูกดอกไม้ประมาณ	6,100	
ตารางเมตร	สถานทีช่มดอกไม้ทีเ่ป็นจดุน่าสนใจทีส่ดุในสวนคะวะจฟิจุิ	
คือ	อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย	อุโมงค์มี	2	ขนาด	คือ	80	เมตร	กับ	220	เมตร	
เมือ่ถึงช่วงเวลาทีด่อกไม้ผลิดอก	ดอกวิสทเีรยี	22	สายพนัธุบ์านตระการ
ตา	ท่านสามารถเพลดิเพลนิกบัความงดงาม	และกลิน่หอมของดอกวสิ
ทีเรีย	นอกจากนี้	ดอกวิสทีเรียยังถูกล้อมรอบไปด้วยต้นเมเปิลที่มีอายุ
ราวๆ	30	ปี	ซึ่งมีใบที่มีสีสันสวยงามจ�านวนประมาณ	700	ต้น

	 เทศกาลฟูจิชิบะซากุระได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในปี	 ค.ศ.	 2008	 ได้จัด
งานเทศกาลขึ้นที่รีสอร์ทฟูจิโมะโตะซุโกะ	 ใกล้กับทะเลสาบโมะโตะซุ
โกะ	หนึ่งในทะเลสาบทั้ง	5	ใต้ภูเขาไฟฟูจิ	(ฟูจิโงะโกะ)	ซึ่งท่านสามารถ
เพลิดเพลินกบัดอกชิบะซากรุะทีม่จี�านวนมากถงึ	8	แสนต้น	ไปพร้อมกบั
ภูเขาไฟฟูจิที่มีขนาดใหญ่ท่ีตั้งตระหง่านอยู่ในฝั่งตรงข้าม	 พื้นท่ีภายใน
งาน	ถูกปกคลุมไปด้วยดอกชิบะซากุระทั้งสีอ่อน	สีเข้ม	กลมกลืนอย่าง
ยิ่งกับสีท้องฟ้าที่สดใสและภูเขาไฟฟูจิที่ยังคงหลงเหลือหิมะปกคลุมอยู่

	 สวนดอกไม้คจุอูยูบ่นทีร่าบสงูคุจ	ูซึง่ทีร่าบสูงขนาดใหญ่ใน
จงัหวดัโออติะ	ใจกลางเกาะควิช	ูมพีืน้ท่ีกว้าง	220,000	ตาราง
เมตร	ตัง้แต่ในฤดใูบไม้ผลจินถงึฤดูใบไม้ร่วง	มดีอกไม้	500	สาย
พันธุ์จ�านวน	 5	 ล้านต้นผลิบานอยู่ในสวนแห่งนี้	 ภายในสวน
ประกอบด้วยพื้นที่ต่างๆ	อาทิ	ป่าไม้	สวนดอกไม้	และทุ่งหญ้า	
ที่ท่านสามารถเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินความ
คาดฝัน
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อิเคะบะนะ ศลิปะการจดัดอกไม้ทีเ่ช่ือมสัมพันธ์มนษุย์กบัธรรมชาติ
	 ความนิยมชมชอบในการจัดดอกไม้มีอยู่ในทุกประเทศและในทุก
ยุคสมัย	 ในบรรดาศิลปะการจัดดอกไม้ทั้งหลาย	ศิลปะการจัดดอกไม้
แบบเอกลักษณ์เฉพาะของญ่ีปุ่น	 ท่ีเรียกว่า	 “อิเคะบะนะ”	 นั้นได้รับ
ความนิยมในการฝึกฝนอย่างกว้างขวางทั่วโลก
	 ญีปุ่่นประเทศทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ทางธรรมชาต	ิเราสามารถมอง
เหน็ความสวยงามในการเปลีย่นแปลงของพชืพนัธุต์ามฤดกูาลทัง้สี	่รวม
ทัง้วงจรชวีติของพชืพนัธุ	์เริม่ผลดิอกออกผลในฤดใูบไม้ผล	ิเจรญิเตบิโต
ในฤดูร้อน	 เปลี่ยนแปลงสีสันในฤดูใบไม้ร่วง	 และโรยราในฤดูหนาว	
ตัง้แต่ครัง้อดตี	ชาวญีปุ่น่จดัวางต้นสนเพือ่ต้อนรบัเทพเจ้า	ถวายดอกไม้
ให้พระพุทธรูป	 คนญี่ปุ่นมีความรู้สึกช่ืนชอบดอกไม้ท่ีเปลี่ยนแปลง

หมนุเวยีนไปตามฤดกูาลท้ังส่ี	การจดัดอกไม้แบบอเิคะบะนะ	ได้รบัการ
พฒันาให้เป็นส่วนหนึง่ของการเชือ่มสมัพนัธ์ระหว่างดอกไม้และมนษุย์
ตั้งแต่ราวสิ้นศตวรรษที่	15	
	 “อเิคะบะนะ”	ศลิปะการจดัดอกไม้ของญีปุ่น่	ได้พฒันาเทคนคิและ
ปรับปรุงรปูแบบจนก้าวขึน้สู่ศลิปะชัน้สูง	ในปัจจบุนั	การจดัดอกไม้แบบ	
อิเคะบะนะ	 ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความงดงามในการจัดดอกไม้รูป
แบบดั้งเดิมเท่านั้น	แต่ยังสะท้อนถึงแนวความคิดสร้างสรรค์อิสระของ
ศิลปิน	ท�าให้	”อิเคะบะนะ”ได้รับความสนใจจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
	 ในครั้งนี้จะขอแนะน�ารูปแบบของการจัดดอกไม้แบบอิเคะบะนะ	
ทั้งรูปแบบดั้งเดิมมาจนถึงรูปแบบร่วมสมัย

ปักก้านดอกยอดตรงกลางแจกนัตัง้ตรง	จากนัน้จงึปักกิง่ก้าน
ของดอกไม้อื่นๆเพิ่มเติมลงด้านหน้าก้านดอกยอด	 “ริกกะ”	
ถือเป็นรูปแบบของการจัดดอกไม้ที่เก่าแก่ที่สุด	ได้ถูกพัฒนา
จากการผสมผสานของต้นสนกับดอกไม้ในแต่ละฤดูกาล	

ไม่มรีปูแบบกฎเกณฑ์	การสร้างรปูแบบ
ขึ้นอย่างอิสระแตกต่างไปจากรูปแบบ
กฎเกณฑ์ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัอย่างรปูแบบ	
“ริกกะ”	หรือ	“โชกะ”	จัดแต่งดอกไม้
ไปตามสถานการณ์	 เพื่อให้เกิดผลงาน
จัดดอกไม้รูปแบบใหม่

เน้นความสวยงามในแต่ละดอกไม้ซึ่งจะแสดงถึงการมีชีวิต	ดอกไม้
แต่ละชนิดมีลักษณะความงดงามภายในที่เป็นเอกลักษณ์	 ความ
สวยงามของดอกไม้เหล่านี้ได้ถูกค้นพบในรูปแบบของการเจริญ
เติบโตที่หลากหลาย	ซึ่งแสดงถึงความพยายามเพื่อการมีชีวิต	ความ
วจิติรงดงามทีซ่่อนอยูข่องดอกไม้นัน้จะแสดงออกให้ประจกัษ์โดยผล
งานการจัดดอกไม้ในแต่ละแจกัน

ริกกะ 

ฟรีสไตล์

โชกะ 



ญี่ปุ่น ประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วย

พื้นที่ป่าไม้ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก
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อิเคะบะนะ ศลิปะการจดัดอกไม้ทีเ่ช่ือมสัมพันธ์มนษุย์กบัธรรมชาติ ความรู้เบือ้งต้นการจดัดอกไม้แบบอิเคะบะนะ
กฎเกณฑ์พื้นฐาน
	 สิง่ทีส่�าคญัของการจดัดอกไม้แบบอเิคะบะนะ	คอื	การใช้ประโยชน์
จากลักษณะเด่นด้านรูปทรงของพืชพันธุ์	 พืชพันธุ์ดอกไม้ก็เป็นเช่น
เดียวกับมนุษย์	 แต่ละคนย่อมมีเอกลักษณ์ของตัวเอง	 ดังนั้นการสร้าง
ผลงานการจัดดอกไม้	 โดยน�าความต่างของพืชพันธุ์แต่ละชนิดมาผสม
ผสานกันอย่างกลมกลืนกันนั้นจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญยิ่ง
	 รูปแบบการ	“จัดดอกไม้แบบฟรีสไตล์”	คือ	การจัดดอกไม้โดยไม่
ก�าหนดรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ีว่างแบบสมัยใหม่	 สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระ	 เพื่อให้เข้ากับวัตถุประสงค์และสภาพ
แวดล้อมในการตกแต่ง	 	 โดยแรกเริ่มให้ความใส่ใจกับความกลมกลืน
ขององค์ประกอบทั้งหมด	อันประกอบด้วย	“แนวตั้ง	แนวแทยง	และ
แนวนอน”	

รูปที่ 1 จัดดอกไม้แนวตั้ง  

ภาพโดย : หลักสูตรการจัดดอกไม้แบบฟรีสไตล์ สถาบันการจัดดอกไม้ IKENOBO

รูปที่ 3 จัดดอกไม้แนวนอน 

รูปที่ 2 จัดดอกไม้แนวแทยง 

	 ภาพที่	 1	 สามารถรับรู ้ถึงลักษณะของพืชพันธุ ์ดอกไม้ท่ีมีองค์
ประกอบลักษณะยืดตรงขึ้นไปในแนวตั้ง	ภาพที่	2	แสดงให้เห็นถึงองค์
ประกอบของดอกไม้พืชพันธุ์ที่มีลักษณะเคล่ือนไหวดังถูกลมพัดไปใน
แนวแทยง	 ภาพที่	 3	 ด้วยลักษณะองค์ประกอบของดอกไม้และใบไม้
ที่เหยียดออกไปด้านข้างในทิศทางแนวนอน	ท�าให้เกิดพื้นที่ว่างเปล่าที่
รู้สึกสบาย	ดังนั้น	ส่วนประกอบต่างๆจากลักษณะเด่นของดอกไม้ที่เรา
พบเห็นได้ถูกน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์	
	 นอกจากนี้	การจัดดอกไม้แบบอิเคะบะนะ	คือ	“การตัดทอนความ
สวยงาม”	พืน้ทีว่่างเปล่าจงึเป็นส่ิงทีส่�าคัญในการช่วยให้มองเหน็ดอกไม้
ที่น�ามาจัดได้อย่างชัดเจน	 อย่างไรก็ตาม	 เราควรสร้างสรรค์พื้นที่ว่าง
เปล่า	 อย่างลงตัว	 ซึ่งจะช่วยท�าให้ดอกไม้แต่ละดอกในผลงานมีความ
โดดเด่นสง่างาม	
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ดร. ซะโตะชิ โอมุระ ศาสตราจารย์กิตติคุณของมหาวิทยาลัยคิตาซาโต

ภาพโดย มหาวิทยาลัย คิตาซาโต 

ภาพโดย ศูนย์สังเกตการณ์คะมิโอะกะแห่งสถาบัน
วิจัยรังสีคอสมิก มหาวิทยาลัยโตเกียว 

ศาสตราจารย์ ดร. ทะคะอะกิ คะจิตะ
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยรังสีคอสมิก มหาวิทยาลัยโตเกียว

AVERMECTIN ยับยั้ง ปรสิต

Super-Kamiokande

	 โรคที่เกิดจากปรสิตนั้นได้สร้างความเจ็บป่วยให้กับมนุษย์มายาวนานกว่า
หลายพันปี	 และเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพในระดับโลก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
โรคจากปรสติได้สร้างความทกุข์ทรมาณให้กบัคนยากจนในโลก	ถอืเป็นอุปสรรค
ใหญ่แห่งสุขภาพและสวัสดิการที่ดีของมนุษย์	ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลในปีนี้	 ได้
พัฒนาวิธีการรักษาทางการแพทย์	ขจัดความทุกข์อย่างมหาศาลที่เกิดจากโรค
ปรสิต	
	 ศาสตราจารย์	ดร.	วิลเลียม	ซี	แคมป์เบล	และ	ศาสตราจารย์	ดร.	ซะโตะชิ	
โอมุระ	ได้พฒันายารกัษาโรคชนดิใหม	่ทีช่ือ่	“AVERMECTIN”	ขึน้	โดยอนพุนัธ์
ของ	 AVERMECTIN	 จะ
ช่วยลดอัตราการเกิดโรค
พยาธิตาบอด	 หรือ	 โรค
เท้าช้าง	 ไปพร้อมๆ	 กับ	
มีประสิทธิภาพในการต่อ
ต้านโรคจากปรสิตชนิด
อื่นๆ	ที่เพิ่มขึ้นด้วย	

	 รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์มอบให้กับ	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 ทะคะอะกิ	 คะจิ
ตะ	นักฟิสิกส์ชาวญี่ปุ่น	และ	ศาสตราจารย์	ดร.	อาร์เธอร์	บี.	แมคโดนัลด์	ชาว
แคนาดา	 จากความพยายามอย่างสูงในการค้นพบปรากฎการณ์การแกว่งของ
นิวตริโน	ซึ่งชี้ให้เห็นว่านิวตริโนนั้นมีมวล	
	 โดยทีน่วิตรโินชนดิหนึง่สามารถเปลีย่นแปลงนวิตรโินชนดิอืน่ได้	ท�าให้ทราบ
ว่านวิตรโินจ�าเป็นต้องมมีวล	การค้นพบในครัง้นีไ้ด้เปลีย่นแปลงความเข้าใจของ
เราเกี่ยวกับการท�าปฏิกริยาของสสารภายในนิวตริโน	ซึ่งมีความส�าคัญต่อวิสัย
ทัศน์ของมนุษย์เราในเรื่องอวกาศ	
	 ในโลกปัจจุบันของเรามีการทดลองเก่ียวกับเร่ืองนิวตริโนอยู่มากมายและ
อย่างต่อเนื่อง	มีความมุ่งมั่นในการวิจัยเพื่อหาค�าตอบเกี่ยวกับการจับต้องมวล
สารนวิตรโิน	มคีวามหวงัว่าการค้นพบใหม่เกีย่วกบัปรศินาของนวิตรโิน	จะช่วย

ให้เราเข้าใจเก่ียวกับประวัติศาสตร์	
องค์ประกอบ	 และอนาคตของ
จักรวาล	

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ประเทศสวีเดน ได้มีการประกาศผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยาและการ
แพทย์  ศาสตราจารย์ ดร. ซะโตะชิ โอมุระ ศาสตราจารย์กิตติคุณของมหาวิทยาลัยคิตาซาโต ร่วมกับนักวิจัยอีก
สองท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาดังกล่าวและ ในวันที่ 6 ตุลาคม ศาสตราจารย์ ดร. ทะคะอะกิ คะจิตะ นักฟิสิกส์
ชาวญ่ีปุน่ เป็นผูไ้ด้รบัรางวัลโนเบลสาขาฟิสกิส์ ร่วมกบันกัวจิยัอกีหนึง่ท่าน ในครัง้นีข้อแนะน�าชาวญีปุ่น่ทัง้ 2 คน
ผู้ได้รับรางวัลโนเบลในปี ค.ศ. 2015

สาขาสรีรวิทยาและการแพทย์ 

สาขาฟิสิกส์

ชาวญี่ปุ่นได้รับรางวัลโนเบลในปี ค.ศ. 2015
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ข่าวสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

ศาสตราจารย์ ดร. ทะคะอะกิ คะจิตะ
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยรังสีคอสมิก มหาวิทยาลัยโตเกียว

© Cabinet Public Relation © Cabinet Public Relation

© Cabinet Public Relation

	 รัฐบาลญี่ปุ่น	 จัดการประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติเพื่อส่ง
เสรมิบทบาทผูห้ญงิในสงัคม	(WorldAssembly	for	Woman	(WAW!	
2015))	เป็นครัง้ที	่2	ต่อจากปีทีแ่ล้ว		ขึน้ระหว่างวนัที	่28-29	สงิหาคม	
ณ	กรงุโตเกยีว	ประเทศญีปุ่น่	การประชมุสมัมนานีถ้อืเป็นส่วนหนึง่ใน
ความพยายามเพ่ือ	“ส่งเสรมิบทบาทผูห้ญงิในสงัคม”	ซ่ึงเป็นประเดน็
ที่มีความส�าคัญยิ่งของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซ	 อาเบะ	 โดย
มีสตรีในระดับแนวหน้า	 ผู้มีความโดดเด่นในแต่ละสาขา	 จากนานา
ประเทศและท้องถิน่ต่างๆ	ทัว่ทัง้ญีปุ่น่เข้าร่วมการประชมุสมัมนาครัง้
นี	้ซึง่ได้มกีารอภปิรายเก่ียวกบัความพยายามเพือ่ส่งเสรมิบทบาทของ

	 ในวันที่	 20	 พฤศจิกายน	 ท่ีผ่านมา	 ฯพณฯ	 นายชินโซ	 อาเบะ	
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น	ได้พบปะหารือกับพลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	
นายกรัฐมนตรีไทย	 เป็นครั้งที่	 6	 ในระหว่างการเดินทางเยือนกรุง
กัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย	 เพ่ือเข้าร่วมการประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่	 27	 และการประชุมสุดยอดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	 (27th	
ASEAN	 Summit	 and	 Related	 Summit	 Meetings)	 นายก
รัฐมนตรีญี่ปุ่น	 ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียจากเหตุการณ์
ระเบิดที่กรุงเทพฯ	 เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา	 และจากเหตุการณ์
ก่อการร้ายที่กรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	แสดงความประสงค์จะร่วม
มอือย่างใกล้ชดิกบัประเทศไทยและประชาคมโลก	รวมเป็นหนึง่เดียว
เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์	 นอกจากนี้	 ภายใต้หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ของทั้งสองประเทศ	 มีความประสงค์ที่จะกระชับความสัมพันธ์ใน
ความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น	เพื่อพัฒนาในด้านต่างๆ	อาทิ	รถไฟ	
ดาวเทยีมส�ารวจทรพัยากรโลก	และโครงสร้างพืน้ฐาน	เช่น	เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	เป็นต้น	

การประชุมสัมมนาในระดบันานาชาตเิพ่ือส่งเสริมบทบาทผู้หญงิในสังคม (WAW! 2015)

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

พบปะหารือนายกรัฐมนตรี ไทย

ผู้หญิงในโลกและประเทศญี่ปุ่น	
	 ฯพณฯ	นางกอบกาญจน์	วัฒนวรางกูร	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา	 ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย	
ในฐานะเป็นรัฐมนตรีหญิงในคณะรัฐมนตรีที่ก�าลังปฏิบัติหน้าท่ีฝ่าย
บริหาร	
	 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 (เว็บไซด์กระทรวง
การต่างประเทศญี่ปุ ่น:	 http://www.mofa.go.jp/fp/hr_ha/
page22e_000652.html)
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© เว็บไซด์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น 

	 เมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	ที่ผ่านมา	ฯพณฯ	นายฟุมิโอะ	คิชิดะ	
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศญีปุ่น่	ได้พบหารอืกบั	ฯพณฯ	
นายดอน	ปรมัตถ์วินัย	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย
ในระหว่างการเยือนกรุงมะนิลา	ประเทศฟิลิปปินส์	 เพื่อเข้าร่วมการ
ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 (Asia-
Pacific	Economic	Cooperation-APEC)	ระดับรัฐมนตรี	รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศญีปุ่่น	กล่าวแสดงความยนิดทีี	่ฯพณฯ	
นายดอน	 ปรมัตถ์วินัย	 เข้ารับต�าแหน่ง	 และแสดงความเสียใจต่อผู้
สูญเสียจ�านวนมากจากเหตุการณ์ระเบิดที่ใจกลางกรุงเทพฯ	 	พร้อม
ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความช่วยเหลือชาวญ่ีปุ่นที่ประสบเหตุดัง
กล่าวอย่างเตม็ที	่นอกจากน้ียงัหารือเกีย่วกบัความร่วมมือทีแ่นบแน่น
ระหว่างทั้งสองประเทศ	และในระดับประชาคมโลก

	 ช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา	 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	
ไปพร้อมกับอัตราท่ีเพิ่มมากขึ้นของผู้ป่วยโรคที่เกิดจากอุปนิสัยใน
การด�ารงชีวิต	 	 เช่น	 โรคมะเร็ง	 ด้วยเหตุนี้	 เพื่อคุ้มครองสุขภาพของ
ประชาชนชาวไทย	การป้องกันโรค	การควบคุมสุขภาพ	การวินิจฉัย
และตรวจหาโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น	จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง	
	 ในวันที่	 30	 กันยายนที่ผ่านมา	 ฯพณฯ	 นายยะสุฮิสะ	 ชิโอะ
ซะคิ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 แรงงานและสวัสดิการ
ญี่ปุ่น	 พร้อมทั้ง	 ฯพณฯ	นายชิโร	 ซะโดะชิมะ	 เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

การพบปะหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย-ญีปุ่น่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวสัดกิารแห่งประเทศญีปุ่น่เยอืนประเทศไทย

	 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 (เว็บไซด์กระทรวง
การต่างประเทศญี่ปุ่น:	 http://www.mofa.go.jp/s_sa/sea1/th/
page3e_000413.html)

ประจ�าประเทศไทย	 ได้เยี่ยมชมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ	 และร่วมเป็น
สักขีพยานการลงนามข้อตกลงด้านความร่วมมือทางวิชาการในการ
วินิจฉัยโรคมะเร็งในระยะเร่ิมต้น	 ระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติกับ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนาโกยาแห่งประเทศญี่ปุ่น	
	 จากนี้ไป	 ภายใต้	 “การริเริ่มทางด้านสุขภาพญี่ปุ่น-อาเซียน”	
รฐับาลญีปุ่น่ได้มอบความรูใ้นฐานะประเทศทีม่สีงัคมผูส้งูอายุ	ส่งเสรมิ
ความร่วมมือเทคนิคทางการแพทย์	 และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทาง
ด้านการแพทย์ของประเทศไทยและญี่ปุ่น
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	 ในวันที่	 14	 พฤศจิกายน	 ที่ผ่านมา	 วงดนตรีร๊อคระดับต�านาน
ของญี่ปุ่น	 “GODIEGO”	 ได้เปิดการแสดงคอนเสิร์ตที่กรุงเทพฯ	 วง
ดนตร	ี“GODIEGO”	สร้างสรรค์ผลงานเพลงทีไ่ด้รบัความนยิมจ�านวน
มาก	เช่น	Gandhara		Monkey	Magic		ในปีค.ศ.	1979	องค์การ
สหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปี	 International	 Year	 of	 the	
Child	วงดนตรี	“GODIEGO”	ได้มอบบทเพลง	Every	Child	Has	
A	Beautiful	Name	 เพื่อการสนับสนุน	 เพลงดังกล่าวถูกน�ามาร้อง
ในหลากหลายภาษาทั่วทั้งโลก	 จนท�าให้วงดนตรีร๊อคตัวแทนจาก
ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักอย่างวงกว้างทั่วโลก	 ในการแสดงคอนเสิร์ต	
ที่นั่งของผู้ชมถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งซ้ายและขวา	 เพื่อชมการแสดง
ต่างๆ	 เช่น	 การประกวดร้องเพลงของวงดนตรี	 “GODIEGO”	 การ
ร่วมร้องเพลงประสานเสียงบนเวทีจากนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่นและสมาคมญี่ปุ่น	 ทั้งแฟนเพลงชาวไทยและชาวญี่ปุ่นต่าง
ร่วมกันชมคอนเสิร์ตของวงดนตรี	“GODIEGO”	กันอย่างสนุกสนาน	
ถือเป็นคอนเสิร์ตที่ประสบความส�าเร็จยิ่ง

	 เมื่อวันเสาร์ที่	14	พฤศจิกายน	ที่ผ่านมา	มูลนิธิร่มฉัตร	ได้จัดการ
แข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ	ครั้งที่	10	ประจ�าปี	2558	ขึ้น	ณ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	 โดยมีนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 และตอนปลายจ�านวนมากกว่า	 1,000	 คน	
จากทัว่ประเทศไทย	เข้าร่วมการทดสอบแสดงผลส�าเรจ็จากการศกึษา
ภาษาญี่ปุ่น	
	 ในพธิเีปิดการแข่งขนั		นายอนสุรณ์	ฟเูจรญิ	ผูช่้วยรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงศกึษาธกิาร	ผศ.ศวิะ	วสนุธราภวิฒัก์	อธกิารบด	ีมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	และ	นายชิเงกิ	โคบายาชิ	ผู้อ�านวย
การส�านักข่าวสารญี่ปุ่น	 และที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

การแสดงคอนเสิร์ต GODIEGO Friendship Concert in Bangkok

กจิกรรมแนะน�าวฒันธรรมญีปุ่น่ในการแข่งขนัภาษาญีปุ่น่เพชรยอดมงกฎุ คร้ังที ่10

ประจ�าประเทศไทย	 เข้าร่วมงานและกล่าวแสดงความยินดี	 จากนั้น	
เพือ่ให้นกัเรยีนผูศ้กึษาภาษาญีปุ่น่ได้รบัประสบการณ์วฒันธรรมญีปุ่น่
จงึ	ได้มีการบรรเลงบทเพลงญีปุ่น่	4	เพลง	ได้แก่	เพลง“ซากรุะซากรุะ”	
“เพลงเดก็ของญีปุ่น่”	“เซนบงซากรุะ”	และ	“โดราเอมอน”	โดย	คณุ
โนะริโกะ	ทซึโบะอิ	คุณมิตะมุระ	คิวะ	และคุณคะนะอิ	คะซุนะ	นัก
ดนตรีโกะโตะทั้ง	3	ท่าน	 ได้บรรเลงเพลงต่อหน้า	นักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขัน	ผู้ปกครอง	และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย	
เพลง	“เซนบงซากุระ”	และ	“โดราเอมอน”	ได้รับความชื่นชอบอย่าง
มากจากนกัเรียนชาวไทย	นกัเรียนหลายคนร่วมร้องบทเพลงเป็นภาษา
ญี่ปุ่นไปพร้อมกับการบรรเลงท�านองเพลง
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กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว	 มีคุณตาและคุณยายฐานะยากจนแต่มีจิตใจงาม	
ในวันที่อากาศหนาวเหน็บในฤดูหนาว	 ขณะที่คุณตาก�าลังเดินทางไปขาย
ฟืนในเมอืง	ได้พบนกกระเรยีนตดิอยูใ่นกบัดกับนท้องนา	คณุตาจงึปล่อยนก
กระเรียนตัวนั้นให้บินหนีไป	

วันหนึ่ง	หญิงสาวคิดอยากจะทอผ้า	จึงบอกกับทั้งสองว่าระหว่างที่ทอผ้านั้น
อย่าแอบมองเข้ามาให้ห้องเด็ดขาด	หลังจากผ่านไป	3	วันหญิงสาวก็น�าผ้าที่
ทอเสรจ็ออกมา	แท้จรงิแล้วเป็นผ้าทอทีส่วยงามแบบทีไ่ม่เคยพบเหน็มาก่อน	
คุณตาน�าผ้าไปขายในเมืองและได้เงินมากมายกลับมา

ในคืนนั้น	 มีเสียงเคาะประตู	 คุณยายเปิดประตูพบกับหญิงสาวท่ีร่างกาย
ปกคลุมด้วยหิมะยืนอยู่	จึงรีบพาหญิงสาวคนนั้นเข้ามา	และให้พักค้างคืนที่
บ้าน	วนัต่อๆมา	หมิะกย็งัตกหนกั	หญงิสาวจงึอยูช่่วยงานคณุตาและคณุยาย
ทั้งสองไม่มีลูก	จึงคิดว่าหญิงสาวคนนี้เป็นลูกของตน

ต่อมาหญิงสาวเริ่มทอผ้าอีก	 คุณยายแอบมองและเห็นนกกระเรียนตัวหนึ่ง
ใช้ปากจิกขนมาใช้ทอผ้า	 หลังจากทอผ้าเสร็จ	 หญิงสาวบอกว่าแท้จริงแล้ว
ตนเองเป็นนกกระเรียนที่กลับมาตอบแทนบุญคุณ	 แต่เมื่อทราบตัวตนแล้ว
จึงอยู่ต่อไม่ได้	กลับร่างเป็นนกกระเรียนแล้วบินจากไป
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ตอบแทนบญุคณุ 


