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	 วะชิ	(กระดาษญีปุ่น่)	คอื	สญัลกัษณ์ซึง่สะท้อนทักษะในงานฝีมอืของ
ญ่ีปุ่น	อนัเป็นความภาคภมูใิจในระดบัโลก	กระดาษญีปุ่น่ทีส่วยงามเหล่านี้
ต่างได้รบัความสนใจจากทัว่ทกุมมุโลก	ไม่เพยีงแต่ความสวยงามทางด้าน
ศลิปะเพยีงเท่านัน้	แต่ในแง่มมุของการน�ามาใช้ประโยชน์	ยงัมคีณุสมบตัิ
แข็งแรงทนทาน	ช่วยฟื้นฟูสมบัติทางวัฒนธรรม	และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกด้วย			
	 ในอดีต	 กระดาษท�าจากต้นป่าน	 แต่ทว่าเส้นใยของต้นป่านมีความ
ทนทานมากเป็นพิเศษ	 ท�าให้ต้องใช้ก�าลังและเวลาอย่างมากในการตัด
และการสกัดเส้นใยของต้นป่าน	ด้วยเหตุนี้	จึงมีการเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบ
ที่เป็นพืชซึ่งปลูกในประเทศญี่ปุ่น	 เช่น	 ต้นโคโซะ	 (ปอกระสา)	 ต้นกัมป	ิ
และต้นมิทซึมะตะ	ซึ่งสามารถสกัดเส้นใยได้โดยง่าย	
	 กระดาษที่ท�าจากต้นโคโซะมีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่น	 ใน
ขณะที่กระดาษซึ่งท�าจากต้นกัมปิมีลักษณะเส้นใยหนาแน่นและมีความ
แวววาว	กระดาษทีท่�าจากต้นมทิซมึะตะมลีกัษณะราบเรยีบและแวววาว	
เมื่อเราชูกระดาษญี่ปุ่นข้ึนส่องกับแสงสว่างจะสามารถเห็นเส้นใยของ

วะชิ (กระดาษญีปุ่่น)

กระดาษที่เกี่ยวพันกันอย่างสลับซับซ้อน		ยิ่งเส้นใยยาวเท่าใดก็ยิ่งผูกมัด
กันอย่างแข็งแรง	ท�าให้กระดาษมีคุณสมบัติที่ทนทาน	
	 กระดาษญีปุ่น่มนี�า้หนกัเบาและมผีวิสมัผสัอ่อนละมนุนัน้เนือ่งมาจาก
เส้นใยที่เรียงตัวอย่างสลับซับซ้อนท�าให้เกิดช่องว่างเล็กๆให้อากาศไหล
ผ่าน	กระดาษญีปุ่น่ถงึแม้จะดปูราณตีสวยงาม	แต่มคีวามทนทาน	ฉกีขาด
ยาก	 และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย	 ในวรรณคดีเรื่อง	
“เก็นจิโมะโนะงะตาริ”	ที่ประพันธ์ขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่	 11	มีเนื้อหา
ระบุไว้ว่า	“กระดาษจากต่างประเทศนั้นฉีกขาดง่าย”	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	
ผู้คนในเวลานั้นก็ตระหนักเป็นอย่างดีว่าวะชินั้นมีความแข็งแรงคงทน	
	 ความทนทานซึ่งเป็นลักษณะพิเศษนี้เกิดจากวิธีการผลิต	การท�าวะชิ	
เริม่จากสกดัเส้นใยจากพชืให้มลีกัษณะยาว	จากนัน้น�าเส้นใยทีไ่ด้ใส่ลงไป
ในน�้าผสมผสานกับสารเหนียวของพืช	 เช่น	 รากของต้น”ชะมดต้น”	 ซึ่ง
เรียกว่า	“เนะริ”	เพื่อให้เส้นใยจับตัวกันเป็นก้อน	จากนั้นใช้เทคนิค	“นะ
กะชซิกุ”ิ	เทคนคิดงักล่าว	คอืการน�าส่วนผสมทีไ่ด้	มาเกลีย่หลายๆครัง้จน
เส้นใยยาวๆจับตัวกันเป็นแผ่นกระดาษ
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	 เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	ค.ศ.	2014	ในการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้
ขององค์การการศึกษา	วิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	
(UNESCO)	ครั้งที่	9		ณ	ส�านักงานใหญ่	กรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	ได้
รบัรอง	“วะช	ิ(กระดาษญีปุ่น่)	เทคนคิการท�ากระดาษด้วยมอืของญีปุ่น่”	
เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้	อย่างเป็นทางการ	

	 กระดาษฮอนมิโนะช	ิ เทคนิคการท�ากระดาษวะชิด้วยต้นโคโซะ	 (ปอกระสา)	 ซึ่งสืบทอด
มาอย่างยาวนานของเมืองมิโนะ	 จังหวัดกิฟุ	 กระดาษฮอนมิโนะชิ	 ได้รับการยกย่องอย่างสูง
ในฐานะกระดาษที่ใช้ท�าประตูเลื่อนกั้นห้องแบบญี่ปุ่น	ในปัจจุบัน	โดยส่วนใหญ่ถูกน�ามาใช้ใน
การท�าประตูเลื่อนกั้นห้องแบบญี่ปุ่นและใช้ซ่อมแซมสมบัติทางวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์
คุ้มครองของญี่ปุ่น	
	 การเตรยีมวตัถุดบิ	โดยน�าเอาสิง่สกปรกและของปนเป้ือนต่างๆออกไปจนเหลอืเพยีงเส้นใย
ของต้นโคโซะเท่านั้น	ใช้เทคนิค	“นะกะชิซุกิ”	ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น	จากนั้นน�า
มาวางลงบนแผ่นกระดานเพือ่ตากแดดจนแห้ง	ในกระบวนการเกลีย่กระดาษนอกจากจะขยบั
อปุกรณ์เกล่ียข้ึนและลงแล้ว	ยงัต้องเกลีย่ด้านข้างโดยใช้การเขย่าไปทางซ้ายและทางขวาอกีด้วย	
เพ่ือให้เส้นใยของกระดาษแผ่ขยายออกและราบเรยีบเท่าๆกนัจนได้กระดาษทีม่คีวามสวยงาม	 “นะกะชิซุกิ” เทคนิคการท�าวะชิซึ่งเป ็น

เอกลักษณ์ของญี่ปุ่น 

ขั้นตอนการตากกระดาษให้แห้ง ต้นโคโซะ (ปอกระสา) 
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	 กระดาษเซะคชิบูนัช	ิเทคนคิการท�ากระดาษวะชิด้วยต้นโค
โซะ	(ปอกระสา)	ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานของภูมิภาคอิวะมิ	
ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดชิมาเนะ	ในยุคสมัยเอโดะ	(ค.ศ.
1600-1868)	 กระดาษบันชิที่ผลิตขึ้นที่เซะคิชู	 เป็นกระดาษท่ี
ได้รับการยกย่องอย่างสูงในฐานะกระดาษสมุดบัญชีของเหล่า
บรรดาพ่อค้า	 และในเวลาต่อมาชื่อของกระดาษเซะคิชูบันชิก็
เป็นท่ีแพร่หลาย	 ในปัจจุบัน	 กระดาษชนิดนี้ได้ถูกน�ามาใช้ใน
การท�าประตเูลือ่นกัน้ห้องแบบญีปุ่น่และกระดาษส�าหรบัเขยีน	
	 ในการท�ากระดาษชนิดน้ีต้องใช้ต้นโคโซะอายุ	 3	 ปีเป็น
วตัถดุบิและใช้เทคนคิ	“นะกะชซิกุ”ิ	คณุลกัษณะพเิศษของกระ
ดาษเซะคิชูบันชิ	คือ	มีความแข็งแรงทนทาน	เนื่องจากใช้ต้นโค
โซะที่มีเปลือกบางๆเหลืออยู่	จึงถือเป็นวิธีการเตรียมวัตถุดิบที่
เป็นเอกลักษณ์	โดยการใช้ประโยชน์วัตถุดิบทางธรรมชาติด้วย
เทคนิคที่สืบทอดกันมาในการสร้างสรรค์กระดาษชนิดนี้	

	 กระดาษโฮะโซะคะวะชิ	 เทคนิคการท�ากระดาษวะชิด้วย
ต้นโคโซะ	 ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานของเมืองโอะกะวะและ
เมืองฮิงะชิ-ชิชิบุในจังหวัดไซตามะ	“กระดาษโฮะโซะคะวะชิ”	
ใช้เป็นกระดาษจดบัญชีหรือจดบันทึกในสมุดบัญชีของร้านค้า	
และกระดาษที่กรุบนฉากเลื่อนของญี่ปุ่น	 ในสมัยเอโดะ	 (ค.ศ.
1600-1868)	 ถือเป็นของใช้ที่มีความจ�าเป็นต่อการด�าเนิน
ชีวิตของประชาชนทั่วๆไป	 ในปัจจุบัน	 โดยส่วนใหญ่ถูกน�ามา
ใช้ท�ากระดาษในหนังสือแบบญี่ปุ่น	 กระดาษส�าหรับงานภาพ
พิมพ์	และใช้ซ่อมแซมสมบัติทางวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์
คุ้มครองของญี่ปุ่น	
	 เทคนิคในการท�ากระดาษโฮะโซะคะวะชิ	 ใช้ต้นโคโซะเป็น
วตัถดุบิเพยีงอย่างเดยีว	จากนัน้ใช้เทคนคิ“นะกะชซิกุ”ิ	ในการ
ท�ากระดาษ	จึงท�าให้กระดาษมีคุณลักษณะ	เช่น	ผิวไม่เป็นขุย	
และมีความแข็งแรงทนทาน		

กระดาษฮอนมโินะช ิ(จงัหวดักฟุิ)

กระดาษเซะคชูิบนัชิ (จงัหวดัชมิาเนะ) กระดาษโฮะโซะคะวะชิ (จงัหวดัไซตามะ)

“วะชิ (กระดาษญีปุ่น่) เทคนคิการท�ากระดาษดว้ยมือ
ของญีปุ่น่” มรดกวฒันธรรมทีจ่บัตอ้งไมไ่ดข้อง UNESCO 

	 แหล่งผลิตวะชิชั้นน�าที่ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ของยูเนสโก	 ประกอบไปด้วย	 “กระดาษฮอนมิโนะชิ	 ของจัง
หวัดกิฟุ”	“กระดาษเซะคิชูบันชิ	ของจังหวัดชิมาเนะ”	“กระดาษโฮะโซะ
คะวะช	ิของจงัหวัดไซตามะ”	และในโอกาสนีจ้ะขอแนะน�าเทคนคิการท�า
กระดาษวะชิด้วยมืออันเป็นความภาคภูมิใจของประเทศญี่ปุ่นทั้ง	3	ชนิด
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	 วะชิ	หรือ	กระดาษญี่ปุ่นถูกน�ามาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายในการด�าเนินชีวิต		ด้วยคุณลักษณะที่มีความแข็งแรงคงทนและมีความสวยงาม	อีกทั้ง
ยังสามารถน�ามาใช้ได้อย่างเอนกประสงค์

วะช ิ(กระดาษญีปุ่น่) กบัการด�าเนนิชวีติ

	 ท้ังประตูเลื่อนและฉากเลื่อนแบบญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได	้
และทัง้สองสิง่นีต้้องใช้วะชเิป็นส่วนประกอบ	กระดาษวะชทิีก่รุ
บนประตเูล่ือนช่วยให้แสงแดดอ่อนๆลอดผ่านเข้ามาสะท้อนถึง
ความอ่อนโยนของธรรมชาต	ิฉากเลือ่นทีท่�าจากวะชท่ีิประณตี
สวยงาม	ช่วยท�าให้ห้องมีมิติ	ดูปลอดโปร่ง	โดดเด่นสวยงาม

	 ตามต�านานเชื่อว่า	
ในวันท่ี	 7	 กรกฎาคม
ของทกุปี	ดาวชายเลีย้ง
วัวกับดาวหญิงทอผ้า
จะมาพบกันท่ีทางช้าง
เผือกปีละหนึ่งหน	 จึง
มปีระเพณกีารเขยีนค�า
อธิษฐานลงบนแผ่นวะ
ชิขนาดเล็กแล้วแขวน
ประดับไว้บนก่ิงของ
ต้นไผ่ในวันดังกล่าว

	 ท�าจากวะชิกรุบนโครงจากไม้ไผ่	 ด้านในใส่เทียน	 เป็น
อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ให้แสงสว่างมาตั้งแต่โบราณของประเทศ
ญ่ีปุ่น	 เมื่อเวลาไม่ได้ใช้งานก็สามารถพับเก็บให้มีขนาดเล็ก
เพื่อสามารถพกพาได้อย่างสะดวก	ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน	การให้
แสงสว่างจากไฟฟ้าจะเข้ามาแทนที่	 ตะเกียงก็ยังคงมีบทบาท
ที่ส�าคัญ	 ในฐานะสิ่งของประดับตกแต่งหน้าร้านอาหารญี่ปุ่น	
ย่านการค้า	 และเทศกาลในฤดูร้อน	 เพื่อสร้างบรรยากาศให้
สัมผัสถึงความเป็นญี่ปุ่นหรือเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง

	 มีการละเล่นที่สืบทอดต่อกันมาอยู่มากมาย	 ซึ่งช่วยสร้าง
ความเพลิดเพลินให้กับเด็กๆ	การละเล่น	เช่น	ว่าว	(ทะโกะ)	ซุ
โงะโระค	ุและบตัรคะรตุะ	ต่างท�ามาจากวะช	ิถงึแม้กาลเวลาจะ
เปลีย่นแปลงไป	แต่ในปัจจบุนั
เด็กๆก็ยังเพลิดเพลินกับการ
ละเล่นเหล่านี	้วะชทิีม่นี�า้หนกั
เบา	 ช่วยให้ว่าวลอยอยู่บน
อากาศอย่างสวยงาม	 “บัตร
คะรตุะ”	ท�าจากกระดาษหนา	
รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด
เล็กมีภาพและตัวอักษรบน
หน้าบัตร	 “ซุโงะโระคุ”	 การ
ละเล่นบนกระดานกระดาษ
ที่ถูกตีเส้นแบ่งเป็นช่องๆและ
ประดบัตกแต่งด้วยภาพเขยีน	
ผู้เล่นเดินหมากตามจ�านวน
แต้มที่ทอดลูกเต๋าได้

ในอาคารส่ิงกอ่สร้างแบบญีปุ่น่

เทศกาลทะนะบะตะ ตะเกยีง

เทศกาลปใีหม่ในประเทศญีปุ่น่



5

© JNTO

	 โครงของร่มท�าจากไม้ไผ่กรดุ้วยวะชทิีส่ามารถกันน�า้ได้	ใน
ยคุสมยัเอโดะ	(ค.ศ.	1600	-1868)	ร่มญีปุ่น่ได้เริม่แพร่หลายไป
ทั่วทุกพื้นที่	 ชื่อของร้านค้าถูกเขียนลงบนผืนร่มเพื่อใช้โฆษณา
ร้านค้า	 เป็นต้น	 	 นอกจากน้ี	 ในปัจจุบัน	 ในพิธีแต่งงานหรือ
ประเพณีชิจิ-โกะ-ซัน	ใช้วางประดับในสถานที่ต่างๆ	เพื่อสร้าง
สีสันภายในงาน

	 ต้นศตวรรษที่	 7	 ประเทศญี่ปุ่นได้รับเอาวิธีการท�ากระดาษมาจากแผ่นดินใหญ่	 ชาวญี่ปุ่นได้คิดค้น
ดัดแปลงจนสามารถประดิษฐ์	“วะชิ	(กระดาษญี่ปุ่น)”	กระดาษที่มีลักษณะบางแต่มีความคงทนแข็งแรง	
เริ่มแรก	 กระดาษมีความส�าคัญอย่างมากในการใช้คัดลอกคัมภีร์และจดบันทึก	 นอกจากนี้ยังน�ามาใช้ใน
พธิกีรรมทางศาสนา	สิง่ของต่างๆนานาทีจ่ะใช้ในการถวายเพือ่บชูาเทพเจ้าจะถกูห่อด้วยกระดาษ	ในเวลา
ต่อมา	การประดับกระดาษที่พับอย่างสวยงามบนห่อของถวาย	หรือของขวัญด้วยกระดาษได้กลายเป็นที่
สนใจ	และได้กลายเป็นมารยาททางสังคม	เมื่อเข้าสู่	ยุคสมัยมุโระมะจิ	(ค.ศ.	1338	–1573)	กลุ่มโอะกะซะ
วะระ	และกลุ่มอิเซะได้วางระเบียบเรื่องมารยาททางสังคมต่างๆมากมาย	มารยาทในการห่อสิ่งของต่างๆ
ด้วยกระดาษก็ถูกก�าหนดให้เป็นหนึ่งในระเบียบมารยาททางสังคม	แม้กระทั่งในปัจจุบัน	มารยาทในการ
ประดับ	“โนะชิ”	กระดาษที่ถูกพับเพื่อประดับตกแต่งของขวัญ	และ	”เมะโชะโอะโชะ”	กระดาษที่ถูกพับ
เป็นรูปทรงผีเสื้อใช้ในการประดับในพิธีมงคลสมรส	ก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

	 อาหารประเภทหม้อไฟเป็นหนึง่ในเมนอูาหารญีปุ่น่ท่ีคนไทยชอบรบัประทาน	โดยน่ังล้อมวงรบั
ประทานอาหารจากหม้อไฟทีท่�าจากดนิเผาหรอืโลหะกบัครอบครวัหรอืเพือ่นฝงู	เมือ่ไม่นานมานี	้มี
การน�า	“คะมินะเบะ”	หม้อไฟขนาดเล็กที่ท�าจากกระดาษมาใช้	ซึ่งสามารถพบเห็นได้ตามโรงแรม
แบบญี่ปุ่น	(เรียวกัง)	หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ	เป็นต้น	สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็น	
	 	กระดาษแผ่นบางๆของคะมนิะเบะท�าให้ความร้อนกระจายตวัไปทัว่ทกุส่วนและช่วยให้วตัถดุบิ
สกุอย่างรวดเรว็	นอกจากนีก้ระดาษยังมปีระสทิธภิาพในการดดูซับฟองอากาศทีอ่อกมาจากวตัถดุบิ	
ถึงแม้ว่ากระดาษจะได้รับความร้อนจากไฟโดยตรง	แต่อุณหภูมิของน�้า	 ในคะมินะเบะจะไม่สูงถึง	
100	องศาเซลเซียส	ซึ่งกระดาษที่น�ามาใช้เป็นคะมินะเบะนี้สามารถทนความร้อนได้มากกว่า	300	
องศาเซลเซียส	นั้นหมายความว่า	ตราบใดที่ยังมีน�้าอยู่	คะมินะเบะจะไม่ถูกไฟเผาไหม้
	 ในปัจจุบัน	 คะมินะเบะที่มีคุณสมบัติกันน�้าส่วนใหญ่เป็นกระดาษที่ผลิตด้วยเครื่องจักรในแบบตะวันตก	 แต่ทว่ายังมีร้านอาหารประเภท
หม้อไฟอยู่ไม่น้อยที่ยังคงเลือกใช้คะมินะเบะที่ท�าจากวะชิด้วยวิธีการผลิตแบบโบราณ	เส้นใยของวะชิยิ่งยาวก็ยิ่งมีความแข็งแรงคงทนมากยิ่ง
ขึ้น	ท�าให้เกิดแนวความคิดที่น่าสนใจในการน�ากระดาษวะชิมาท�าหม้อไฟ	ชาวญี่ปุ่นมีความรู้สึกสงบและผ่อนคลายเมื่อได้สัมผัสกับธรรมชาติ
และชื่นชอบการใช้สิ่งของต่างๆที่ท�าจากวัสดุในธรรมชาติ	เช่น	ดินเผา	ไม้	และ	กระดาษ	เป็นต้น	ไม่เว้นแม้กระทั่งในเรื่องอาหาร
	 ไม่เพียงแต่วัตถุดิบในการประกอบอาหารเพียงเท่าน้ัน	 แต่ทว่าภาชนะที่ให้ความรู้สึกถึงธรรมชาตินั้นได้กลายแนวความคิดส�าคัญในการ
ประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นเอกลักษณ์ของคะมินะเบะ

	 กระดาษสีขาวที่น�ามาพับแล้วตัดเป็นสัญลักษณ์แสดงถึง
ความศักดิ์สิทธ์ิและความบริสุทธ์ิ	 น�ามาแขวนกับเชือกชิเมะ
นะวะใช้ในศาลเจ้าของศาสนาชินโตหรืองานเทศกาลเพื่อเป็น
สัญลักษณ์แสดงถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

รม่ญีปุ่น่ 

“โอะริงะตะ” การห่อของขวญัด้วยกระดาษแสดงความขอบคณุและความสุภาพ  

หมอ้ไฟคะมนิะเบะ 

ชเิดะ

© IDC/a.collectionRF/
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	 ชาวญ่ีปุ่นได้ใช้ประโยชน์จากกระดาษในกิจกรรมต่างๆของการด�าเนินชีวิตและได้พัฒนาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมกระดาษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
ตนขึ้น	 วารสารจากญี่ปุ่นฉบับน้ีจึงขอบรรยายถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกระดาษกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยผ่านเทศกาลที่กระดาษวะชิเข้ามามี
บทบาทส�าคัญ

วะชกัิบเทศกาล

	 ในกลางยคุสมยัเอโดะ	มกีารชกัว่าวเพือ่เฉลมิฉลองการซ่อมแซม
เขื่อนบริเวณแม่น�้านะงะโนะงุจิ	ว่าวของชาวบ้านจากฝั่งชิโระเนะได้
ลอยข้ามฝั่งไปตกลงในฝั่งชิโระเนะตะวันตกและได้สร้างความเสีย
หายให้กับไร่นา	 	ชาวบ้านฝั่งชิโระเนะตะวันตกที่ก�าลังโกรธแค้นจึง
โยนว่าวดังกล่าวกลับไปยังฝั่งชิโระเนะ	 และจากเหตุการณ์นั้นได้
กลายเป็นต้นก�าเนดิของเทศกาลนีซ้ึง่ยงัคงสบืทอดต่อมาจากรุน่สูรุ่น่
	 วิธีการชักว่าวและเทคนิคการบังคับว่าวในการประชันของ
แต่ละทีมต่างมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป	ในการท�าว่าว	ต้องใช้ทั้ง
ภูมิปัญญาที่สืบทอดมาต้ังแต่โบราณของแต่ละทีม	 รวมไปถึงการ
ปรับปรุงเทคนิคใหม่ๆ	 เพื่อให้ว่าวหนึ่งตัวพร้อมประลองในทุกๆ
สมรภูมิ	 	 ว่าวที่ลอยอยู่ในสมรภูมินี้	 เป็นว่าวขนาดใหญ่มีความยาว	
7	เมตร	และความกว้าง	5	เมตร	กรุด้วยวะชิมากถึง	324	แผ่น	โดย
ใช้เทคนคิวางสลบั	นอกจากนี	้ทกัษะของผูเ้ล่นว่าวและความแข็งแรง
ของสายซุงว่าวยังเป็นอีกสิ่งส�าคัญในการก�าหนดผลแพ้ชนะ

	 เทศกาลทะเทะมง	 จัดขึ้นในคืนวันศุกร์และคืนวันเสาร์ของ
สัปดาห์แรกในเดือนสิงหาคมของทุกปี	 การแห่	 “ทะเทะมง”	 เสา
แขวนตะเกยีง	7	เสาไปทัว่เมอืงอโุอะซ	ุจงัหวดัโทยามะ	“ทะเทะมง”	
ประกอบด้วย	 เสาขนาดใหญ่สูงประมาณ	 16	 เมตร	 แขวนประดับ
ตะเกียงที่ท�าจากกระดาษวะชิกว่า	 90	 ดวงเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม	
ด้านล่างสุดมีภาพประดับ	ยาวกว่า	10	เมตร	บางเสามีน�้าหนักรวม
ถึง	 5	 ตัน	 ต้องใช้พละก�าลังคนมากถึง	 80	 คนในการแบกห่ามเสา
แขวนตะเกียงไฟรูปทรงใบเรือนี้	
	 เทศกาลทะเทะมง	เป็นเทศกาลที่น่าตื่นตาตื่นใจ	สะท้อนความ
องอาจผ่าเผย	และมคีวามงดงาม	แสงไฟทีส่วยงามจากตะเกยีงทีท่�า
จากวะชิหลายร้อยดวงประดับประดาท้องฟ้าในยามค�่าคืน	ผู้คนทุก
เพศทุกวัยภายในเมืองต่างเข้าร่วมเทศกาลนี้อย่างคึกครื้น	 เทศกาล
ทะเทะมงนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อประมาณ	300	ปีก่อนหน้านี้	เพื่อขอให้
เดินเรือปลอดภัยและสามารถจับปลาในท้องทะเลได้จ�านวนมากๆ	
ในเดือนธันวาคม	ค.ศ.	1997	เทศกาลทะเทะมงแห่งเมืองอุโอะซุได้
รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่จับต้องไม่ได้
อันล�้าค่าของประเทศญี่ปุ่น

สมรภมูวิา่วยักษ์ “ชิโระเนะ-โอทะโกะ” (จงัหวดันงีาตะ)

เทศกาลทะเทะมง (จงัหวดัโทยามะ) 
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	 เทศกาลมิคุนิ	 เทศกาลขนาดใหญ่ประจ�า
ฤดูใบไม้ผลิของศาลเจ้ามิคุนิ	 กล่าวได้ว่าเป็น
หนึ่งในสามเทศกาลขนาดใหญ่ของภูมิภาค
โฮะคุริคุ	 (พื้นที่บริเวณภาคกลางส่วนที่ติดกับ
ทะเลญี่ปุ่น)	เทศกาลนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่	19	–	
21	พฤษภาคม	ของทุกปี	ณ	เมืองมิคุนิ	จังหวัด
ฟุกุอิ	มีผู้คนจากทั่วทั้งเมืองกว่าแสนคน	เข้าร่วม
งาน	 ภายในงานมีการแห่	 “โอะมิโคะชิ	 (ศาล
เจ้าขนาดเล็กที่ใช้คนห่าม)”	 2	 หลัง	 และรถแห่
ประดบัหุน่ของเหล่านกัรบทีย่ิง่ใหญ่จ�านวน	6	คนั	
สร้างความครืน้เครงไปทัว่ทัง้เมอืง	รถแห่ประดบั
หุน่ขนาดใหญ่ท่ีใช้แห่ในปัจจบัุนนัน้ยงัคงสบืทอด
รูปแบบมาจากรถแห่เมื่อ	260	ปีก่อน	
	 ในการท�าหุ่นประดับรถแห่ส่วนที่ยากที่สุด
ในการท�าคือ	“ใบหน้า”	ซึ่งมีความสูงถึง	80	ซม.	
ต้องใช้เวลาในการท�าถึง	3	เดือน	ใบหน้าท�าจาก
ดินเหนียว	 แปะด้วยวะชิที่ตัดเป็นแผ่นเล็กๆลง
บนส่วนต่างๆบนใบหน้า	 รอจนแห้งแล้วจึงแปะ
ซ�้าทับไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความหนาถึง	5	มม.	
จากน้ันจงึวาดและลงส	ีรายละเอยีดในส่วนต่างๆ
บนใบหน้า	ในส่วนของเส้นผมของหุน่นัน้ท�าจาก
เชือกป่าน	

	 เทศกาลเนะบุตะจัดขึ้นระหว่างวันที่	 2	 –	 7	
สิงหาคม	 ที่จังหวัดอาโอโมริ	 ในเทศกาลน้ีมีการ
แห่ขบวนโคมไฟขนาดใหญ่ที่ท�าเป็นรูปร่างของ
เหล่านักรบ	 โครงของโคมไฟท�าด้วยไม้และไม้ไผ	่
กรุด้วยวะชิที่มีสีสันสวยสดงดงาม	 โคมไฟนักรบ
ที่ท�าขึ้นส่วนใหญ่	 มาจากขุนพลในประวัติศาสตร์
หรือตัวละครคะบุกิท่ีมีชื่อเสียง	 ซึ่งสร้างความต่ืน
ตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็น	
	 แสงสว่างจากโคมไฟคล้ายกับแสงอาทิตย์ใน
ช่วงเย็นย�่า	 และเมื่อพื้นที่รอบๆยิ่งมืดมิดลงแสง
ไฟยิ่งสว่างไสวและมองเห็นได้ชัดเจน	
	 รถแห่โคมไฟต้องใช้คนลากต้ังแต่	 4	 คน	 ไป
จนถึง	50	คน	โดยทั่วไปในแต่ละปีจะมีรถแห่โคม
ไฟประมาณ	20	คัน	รอบๆรถแห่โคมไฟจะมีเด็กๆ
ทัง้ชายหญงิทีเ่รยีกว่า	“ฮะเนะโตะ”	หลายร้อยคน
ร่ายร�า	ในทกุปี	มนีกัท่องเทีย่วประมาณ	3	ล้านคน
เดินมายังเมืองนี้เพื่อเข้าชมเทศกาล

เทศกาลมคินุ ิ(จงัหวดัฟุกอิุ)

เทศกาลเนะบุตะ (จังหวดัอาโอโมริ) 
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	 “โอะรงิะมิ”	กจิกรรมความบนัเทงิทีส่บืทอดมาตัง้แต่สมยัโบราณของ
ประเทศญีปุ่น่	โดยการพบักระดาษรปูทรงสีเ่หลีย่มจัตรุสั	1	แผ่นให้เป็นรปู
ทรงต่างๆ	เช่น	สัตว์หน้าตาน่ารักและพืชพันธุ์ที่สวยงามต่างๆ	เป็นต้น	
เนื่องจากใช้เพียงกระดาษแค่หนึ่งแผ่น	ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นใคร	หรือจะอยู่
ในสถานท่ีใดๆกส็ามารถเพลดิเพลนิกบัโอะรงิะมไิด้ง่ายๆ	“นกกระเรยีน”	
ถอืเป็นหนึง่ในรปูทรงของการพับกระดาษทีผู่ค้นรูจ้กัเป็นอย่างด	ีนอกจาก

โอะรงิะมิ
นี้	 ยังสามารถพับกระดาษเป็นรูปทรงต่างๆนานา	 เช่น	 ดอกไม้	 ผี้เสื้อ	 ปู	
เป็นต้น	 จากญี่ปุ่นฉบับนี้ขอแนะน�าวิธีการพับกระดาษโอะริงะมิเป็นรูป
ทรงดอกซากุระและตุ๊กตาฮินะ	 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิ	 หวัง
ว่าผู้อ่านทุกท่านจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การพับกระดาษแบบ										
โอะริงะมิของญี่ปุ่น

	 ดอกไม้ประจ�าชาติของประเทศญ่ีปุ่นที่ชาวญี่ปุ่นรู้สึกคุ้นเคยมาต้ังแต่สมัยโบราณ	 ในประเทศญี่ปุ่นดอกซากุระเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการ
เริ่มต้นอากาศอันแสนอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิ	 ดอกซากุระจะเริ่มเบ่งบานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมในทางใต้และค่อยๆเบ่งบานไปจนถึงทาง
เหนือสุดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม

1.	พับครึ่งกระดาษ	

5.	พับกระดาษตามภาพ

8.	ตัดกระดาษตามภาพ

12.	พับกระดาษไป
ทางด้านหน้า

15.	จัดส่วนที่ซ้อนกันให้เป็นวงและจัดด้านหลัง
ให้เป็นระเบียบ	แล้วกดลงให้เป็นรูป	5	แฉก

16.	พลิกกลับมาด้านหน้า

17.	เสร็จสมบูรณ์

13.	คลี่กระดาษออก	 14.	พลิกด้านหลัง

9.	คลี่กระดาษออก	 10.	พับกระดาษเข้าหากันตามภาพ	 11.	พับกระดาษไป
ทางด้านหลัง

6.	 พับมุมกระดาษด้านขวา
ตามภาพ

7.	พบักระดาษไปทางด้านหลงัตามภาพ

2.	พับกระดาษให้เกิดรอยพับตาม
ภาพ	จากนั้นคลี่กระดาษออก

3.	 พับกระดาษให้เกิดรอยพับตาม
ภาพ	จากนั้นคลี่กระดาษออก

4.	 พับมุมกระดาษด้านซ้ายให้ชน
กับบริเวณจุดตัดที่เกิดจากการพับ
ในข้อ	2	กับ	3	ตามภาพ	

ดอกซากรุะ
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ข้อมูลจาก	https://www.origami-club.com/

เทศกาลฮนิะ 
ในวันที่	3	มีนาคม	ครอบครัวที่มีลูกสาวจะเฉลิมฉลองด้วยการประดับตกแต่งตุ๊กตาฮินะเพื่อขอพรให้ลูกสาวเจริญเติบโตด้วยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ในครั้งนี้จะขอแนะน�าวิธีการพับ	“ตุ๊กตาจักรพรรดิ	และตุ๊กตาจักรพรรดินี”	

1.	 พับครึ่งกระดาษท้ังแนวตั้ง
และแนวนอน	คลีก่ระดาษออก

1.	 พับครึ่งกระดาษท้ังแนวตั้ง
และแนวนอน	คลีก่ระดาษออก

2.	พับส่วนปลายกระดาษ
ขนาดประมาณ	1	ใน	3	
ส่วนขึ้น

3.	พับกระดาษขึ้นตามภาพ 4.	พับส่วนหัวกระดาษลง
ตามภาพ

5.	พับส่วนหันกระดาษขึ้น
ตามภาพ

6.	 พับหัวกระดาษ
เป็นชั้นตามภาพ	

11.	พับกระดาษตามภาพ

6.	พับตามภาพเพื่อให้เกิดรอย
พับ	จากนั้นคลี่กระดาษออก

12.	พับกระดาษตามภาพ 13.	พับกระดาษตามภาพ 14.	พับแบบเดียวกับ
ขั้นตอนที่	10	–	13

15.	เขียนใบหน้า	
เสร็จสมบูรณ์	

11.	พับกระดาษ
ตามภาพ

7.	พับกระดาษเข้าตรงกลาง	เพื่อ
ให้ได้รูปทรงสามเหลี่ยมตามภาพ

8.	พับส่วนหัวกระดาษลง
ตามภาพ

9.	พับกระดาษด้านข้างตามภาพ
10.	พับกระดาษตามภาพ

12.	พับแบบ
เดียวกับขั้นตอน
ที่	9	–	11	

13.	 เขียนใบหน้า	
เสร็จสมบูรณ์	

8.	 พับกระดาษตามภาพ	 จากน้ัน
น�าส่วนปลายกระดาษเกบ็ไว้ด้านใน

9.	พับกระดาษตามภาพ 10.	พับกระดาษ
ตามภาพ

7.	พับกระดาษ
ตามภาพ	

2.	พบัครึง่กระดาษส่วนบนลงมา
บรเิวณกึง่กลางของแผ่นกระดาษ

3.	พบัหวักระดาษขึน้ตามภาพ

4.	พับให้เกิดรอยพับตามภาพ	
จากนั้นคลี่กระดาษออก

5.	พับกระดาษเข้าตรงกลาง	เพื่อให้
ได้รูปทรงสามเหลี่ยมตามภาพ

ตุก๊ตาจกัรพรรดิ 

ตุก๊ตาจกัรพรรดินี
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เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น

ทรงรับการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 วันที่	13	ธันวาคม	ที่ผ่านมา	เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น
ทรงรับการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขา
ชีววิทยา	จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม		เจ้าชายอากิชิโนทรงส�าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท	สาขาสัตววิทยา	จากมหาวิทยาลัยออกซ	
ฟอร์ด	สหราชอาณาจกัร	จากนัน้ทรงได้รบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติ	สาขา
ปักษีวิทยา	จากมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาชั้นสูง	(SOKENDAI)	ด้วย
พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ	 ในปัจจุบัน	 เจ้าชายอากิชิ
โนแห่งประเทศญ่ีปุ่น	 ทรงด�ารงต�าแหน่งประธานสถาบันปักษีวิทยา																												
ยะมะชนิะ	ประธานสมาคมสวนสตัว์และสตัว์น�า้ประเทศญ่ีปุน่	ประธาน
กิตติมศักดิ์องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลของประเทศญี่ปุ่น	ตลอด

จนทรงด�ารงต�าแหน่งรองประธานกติตมิศกัดิส์ยามสมาคมในพระบรม
ราชูปถัมภ์ของประเทศไทย	เป็นต้น	
	 เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น	 ทรงมีผลงานโดดเด่นทางด้าน
งานศึกษาวิจัยในปลาและไก่พื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้	 ในโอกาสนี้	 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 มีมติเป็นเอกฉันท์
ทลูเกล้าฯถวายปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์สาขาชวีวทิยา
เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน	
	 จากนัน้	เจ้าชายอากชิโินแห่งประเทศญีปุ่น่	ทรงเสดจ็พระราชด�าเนนิ
ไปยงัอาคารศนูย์ความเป็นเลศิทางนวตักรรมไหมและพพิธิภณัฑ์เหด็ที่
มีฤทธิ์ทางยา



1111

Tourism Exchange Division, 
Wakayama Prefecture Government

E-mail   e0625001@pref.wakayama.lg.jp

คูมื่อทอ่งเที�ยววะกายามะฉบบัทางการ

h�ps://th.visitwakayama.jp
Corporate Promotion Division,

Wakayama Prefecture Government
E-mail   e061001@pref.wakayama.lg.jp

Wakayama

Tokyo

Osaka

วะกายามะเป็นจงัหวัดทีม่พ้ืีนทีต่ดิกับมหาสมุทรแปซิฟกิ พ้ืนทีส่่วนใหญอ่ยูใ่นคาบ
สมุทรคิอิ จังหวัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคคันไซ อันประกอบไปด้วยจังหวัด                
โอซากะ จงัหวดันาระ และจงัหวดัเกียวโต เมอืงหลวงของจงัหวดั คอื เมอืงวะกา
ยามะ ซึง่สามารถเดนิทางดว้ยรถไฟจากโอซากะเพียง 1 ช่ัวโมง และ 45 นาทจีาก
สนามบินนานาชาติคันไซ (คิกซ์ (KIX)) เทือกเขาคิอิซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ในวะกา
ยามะ เปน็เส้นทางจารกิแสวงบญุโบราณซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเปน็มรดกโลก 
มีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ และกลุ่มวัดบนยอดเขา ตลอดชายฝั่ งที่ทอดยาวกว่า 600 
กิโลเมตร มีชายหาดสวยงามระดับโลก รีสอร์ต บ่อน�้าพุร้อน และทัศนียภาพ
ของทะเลที่งดงามตรึงตราตรึงใจ

ส�ารวจเส้นทางแสวงบุญคุมาโนะโคะโด

ค้นพบกลุ่มวัดบนยอดเขา

มาชิมอาหารของจังหวัดวะกายามะ รองนายกรัฐมนตรีสมคิดเดินทางเยือนจังหวัดวะกายามะเป็นจังหวัดแรก

จังหวัดวะกายามะอยู่ที่ไหน

	 เป็นเวลากว่า	 1,000	 ปีแล้ว	 ที่บรรดาผู้แสวง
บุญได้เดินตามเส้นทางต่างๆที่รวมกันเป็น	 “เส้น
ทางแสวงบุญคุมาโนะโคะโด”	ลองจาริกแสวงบุญไป
ตามเส้นทางบนภูเขาเดินขึ้นไปตามบันไดหิน	 หรือ
นั่งเรือล่องไปตามเส้นทางบางช่วงเพื่อแวะชมคุมา
โนะซังซัน	ศาลเจ้าที่ยิ่งใหญ่แห่งคุมาโนะ	ยูเนสโกได้
ขึ้นทะเบียนเส้นทางสายนี้ให้เป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.	
2004	ในฐานะส่วนหนึง่ของสถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละเส้น
ทางจาริกแสวงบุญในเทือกเขาคิอิ	

น�้าตกนาจิ

วัดคงโกบุจิ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกับนาย                
โยะชิโนะบุ นิซะกะ ผู้ว่าราชการจังหวัดวะกายามะ

เยีย่มชมโรงงานแปรรปูส้มบรษิทัโซะวะคะจเูอน็ ประสบการณ์ลงสีบนเครื่องเขินคิอิ

เนินไดมน-ซากะ

วิหารโอคุโนะอิน

	 โคยะซังก่อตั้งโดยพระสงฆ์ผู้มีนามว่า	คูไค	(ค.ศ.	
774-835)	ซึง่ได้รบัฉายาหลงัจากมรณภาพว่า	โคโบะ
ไดชิ	 พระคูไคเลือกพื้นท่ีบริเวณนี้เพราะคิดว่ายอด
เขาทั้งแปดมีลักษณะคล้ายดอกบัว	 ท่านได้พิจารณา
ว่าจะนั่งสมาธิอยู่ในหลุมฝังศพในโอคุโนะอิน	ซึ่งเป็น
พื้นที่กว้างขวางมีหลุมฝังศพถึง	 200,000	 หลุมและ
อนสุรณ์สถาน	อกีทัง้ยงัเช่ือว่าเป็นต�าแหน่งทีศ่กัดิส์ทิธิ์
ทีส่ดุในโคยะซงั	บรเิวณศนูย์กลางของโคยะซงัยงัเป็น
ที่ตั้งของกลุ่มวัดดันโจะกะรังที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม	

	 ท่านสามารถรับประทานปลามะกุโระ	
(ปลาทูน่า)	 สดๆ	 ท่ีมีรสชาติอร่อยที่สุดของ
ประเทศญี่ปุ่นได้ที่จังหวัดวะกายามะ	
	 จังหวัดวะกายามะมีสภาพภูมิอากาศ
แบบอบอุ่น	 จึงสามารถเพลิดเพลินไปกับผล
ไม้นานาชนิดได้ตลอดทั้งปี

เมื่อวันที่	31	มกราคม	พ.ศ.	2562	นายสมคิด	จาตุศรีพิทักษ์	รองนายกรัฐมนตรีไทย	ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดวะกายามะ	โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับรัฐบาลในส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น	นายโยะชิโนะบุ	นิซะกะ	ผู้ว่าราชการจังหวัด
วะกายามะได้พูดคุยหารือกับรองนายกรัฐมนตรีไทย	ณ	โรงแรมในเมืองวะกายามะ	โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้าง
ขวางในด้านต่างๆ	เช่น	เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	เป็นต้น	พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางในการกระชับสายสัมพันธ์ให้ยิ่งแน่นแฟ้น
ต่อไปในอนาคต	ภายหลังการพูดคุยหารือ	รองนายกรัฐมนตรีไทยได้เดินทางเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ	เช่น	โรงงานแปรรูปส้มบริษัท
โซะวะคะจูเอ็น	ศูนย์แสดงการผลิตเครื่องเขินแบบโบราณคิอิ	เป็นต้น	ท�าให้ได้รับมุมมองในเรื่องเทคนิคและการบริหารจัดการอัน
ยอดเยี่ยมในการผลิตสินค้าท้องถิ่นของจังหวัดวะกายามะได้อย่างลึกซึ้ง	จากนี้ต่อไปในอนาคต	จังหวัดวะกายามะกับประเทศไทย
จะมุ่งมั่นพัฒนาการแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจ
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ดาวเทยีม	“KNACKSAT”	ถอืเป็นดาวเทยีมดวงแรกในประวัติศาสตร์ทีส่ร้างและพฒันาโดยคนไทย	ดาวเทยีมดวงน้ีเป็นดาวเทยีมรปูแบบ	Cube	
Satellite	มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้าง	ยาว	และสูง	ด้านละ	10	ซม.	มีน�้าหนักเพียง	1	กิโลกรัม	ชื่อของดาวเทียม	“KNACKSAT”	
ย่อมาจาก	“Kmut	North	Bangkok	(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเจ้าพระนครเหนอื)	Academic	Challenge	of	Knowledge	Satellite”	
เมื่อวันอังคารที่	4	ธันวาคม	ที่ผ่านมาในช่วงเช้ามืด	(ตามเวลาประเทศไทย)	ดาวเทียม	“KNACKSAT”	ได้ถูกส่งขึ้นไปเพื่อเข้าสู่วงโคจรที่ความ
สูง	575	กิโลเมตรร่วมกับดาวเทียมอื่นๆอีก	63	ดวง	โดยจรวดของบริษัท	Space	X	ณ	รัฐแคลิฟอร์เนีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

KNACKSAT

ดาวเทียมดวงแรกที่สร้างโดยคนไทย

	 เมื่อวันท่ี	 18	 ธันวาคม	 ท่ีผ่านมา	 ได้มีพิธีมอบประกาศ
เกียรติคุณของ	 นายชิโร	 ซะโดะชิมะ	 เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจ�าประเทศไทย	 ให้แก่	 ดร.พงศธร	 	 สายสุจริต	 ผู้จัดการ
โครงการสร้างดาวเทียม	 “KNACKSAT”	ณ	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเจ้าพระนครเหนือ
	 ดร.พงศธร	 สายสุจริต	 ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล
ไทยให้ไปศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายท่ีโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัโตเกยีว	จากนัน้ได้เข้าศกึษาต่อในสาขาวิศวกรรม
เครื่องกลและการบินอวกาศ	 มหาวิทยาลัยโตเกียวจนส�าเร็จ
การศึกษาในระดับดุษฎีบัณทิต	 หลังจากส�าเร็จการศึกษาได้
กลับมาด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร	์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าพระนครเหนือ
	 ดร.พงศธร	 สายสุจริต	 ได้น�าเทคโนโลยีและความรู ้ที่
ได้ศึกษามาจากประเทศญ่ีปุ่น	 และใช้ชิ้นส่วนจากบริษัทผู้
ประกอบการธรุกจิขนาดกลางและย่อมของประเทศญ่ีปุน่เพือ่
น�ามาสร้างดาวเทียม	KNACKSAT	นอกจากนี้	ยังอุทิศตนเพื่อ
เชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น	โดย
ผ่านการสอนในเรือ่งเทคโนโลยทีางด้านวทิยาศาสตร์ระดบัสงู
ของประเทศญีปุ่่นทัง้ภายในและภายนอกประเทศ	อกีทัง้มีส่วน
อย่างยิง่ในการแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศญีปุ่น่อย่างลกึซึง้	ด้วยความส�าเรจ็และผลงานอนัเป็น

ประกาศเกียรติคุณของเอกอัครราชทูตประจ�าประเทศไทย

ประจกัษ์	ในโอกาสนี	้นายชโิร	ซะโดะชมิะ	เอกอคัรราชทตูญีปุ่น่
ประจ�าประเทศไทยได้มอบประกาศเกียรติคุณนี้ไว้เพื่อเชิดชู
เกียรติ
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ข่าวสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

	 วนัที	่16	มกราคม	ทีผ่่านมา	ได้มกีารจดังานเลีย้งเชือ่มสมัพนัธไมตรใีน
โอกาสปีใหม่	พ.ศ.	2562	งานเลีย้งเชือ่มสมัพนัธไมตรจีดัขึน้เพือ่เฉลมิฉลอง
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ร่วมกับชาวญี่ปุ่นที่พ�านักอยู่ในประเทศไทย	 พร้อมทั้ง
อวยพรให้มีสุขภาพร่างกายและกิจการงานต่างๆวัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นกว่า
ปีที่ผ่านมา	
	 ในโอกาสนี้	 นายชิโร	 ซะโดะชิมะ	 เอกอัครราชทูตญี่ปุ ่นประจ�า
ประเทศไทยได้กล่าวอ�านวยพรว่า	ในปีนี้ตรงกับปีนักษัตรกุน	(หมู)	ซึ่งถือ
เป็นล�าดับสุดท้ายใน	 12	 นักษัตร	 และในปีน้ีถือเป็นปีที่ส�าคัญยิ่งส�าหรับ
ประเทศไทย	 นับต้ังแต่จะมีงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 และการ

	 ระหว่างวันศุกร์ที่	25	–	วันอาทิตย์ที่	27	มกราคม	ที่ผ่านมา	ตลอดทั้ง
สามวันมีการจัดงาน		“JAPAN	EXPO	THAILAND	2019”	ณ	ห้างสรรพ
สนิค้าเซน็ทรลัเวลิด์	งานในครัง้นีถ้อืเป็นครัง้ที	่5	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิ
ความเข้าใจอนัดรีะหว่างประเทศญีปุ่น่กับประเทศไทย	โดยผ่านการแนะน�า
วัฒนธรรมป๊อปและวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่โบราณของประเทศญี่ปุ่น	
	 ภายในงาน	“JAPAN	EXPO	THAILAND	2019”	มีการจัดแสดงให้ชม
คอนเสิร์ตของศิลปินนักร้องชาวญี่ปุ่นหลากหลายคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
เช่น	AKB48	ศิลปินไอดอลกรุ๊ปชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น	เป็นต้น	นอกจาก
นี้	ยังมีการจัดงาน	“การระบ�าพื้นบ้านอะวะโอโดริครั้งที่	2”	เพื่อเผยแพร่
มนตร์เสน่ห์ของ	 “ระบ�าอะวะโอโดริ”	 ศิลปะการร่ายร�าโบราณซึ่งเป็นที่
ภาคภูมิใจของประเทศญี่ปุ่น	 จากต้นก�าเนิดในจังหวัดโทกุชิมะ	 ไม่เพียง
แต่การแสดงของเหล่าศิลปินนักร้องและการร่ายร�าแบบโบราณของญี่ปุ่น
เท่านั้น	ยังมีการออกบูทจัดแสดงในด้านต่างๆมากมายกว่า	280	บูท	เช่น	
อาหาร	แฟชั่น	อะนิเมชั่น	เกมส์	การ์ตูนมังงะ	การแต่งคอสเพลย์	การท่อง
เที่ยว	การศึกษา	และเทคโนโลยีไอที	เป็นต้น	ตลอดการจัดงานทั้ง	3	วัน	มี
ชาวไทยผู้ชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาร่วมงานกว่า	530,000	คน

งานเลีย้งเชือ่มสัมพันธไมตรใีนโอกาสปีใหม่

JAPAN EXPO THAILAND 2019

เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 นอกจากนี้	 ในฐานะที่ประเทศไทย
เป็นประธาน	ASEAN	ในปีนี้	ยังมีงานด้านการแลกเปลี่ยนทางการทูตอีก
มากมาย	เช่น	การจัดประชุมสุดยอดผู้น�า	
	 ภายในงานเล้ียง	 มีการเสิร์ฟอาหารที่สืบทอดมาแต่โบราณของญี่ปุ่น
ที่รับประทานกันในช่วงปีใหม่	 เช่น	“โอะเซจิเรียวริ”	และ	“ซุปโอะโซนิ”	
เป็นต้น	นอกจากนีย้งัมเีมนอูาหาร	เช่น	ซชู	ิและโซบะ	ให้ชาวญีปุ่น่ทีพ่�านกั
อาศยัในประเทศไทยจ�านวนมากได้เพลดิเพลนิไปพร้อมกับการเฉลมิฉลอง
ในโอกาสปีใหม่
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	 วันที่	17	กุมภาพันธ์	ที่ผ่านมา	ในการฝึก	”คอบร้าโกลด์”	การฝึกร่วม
ผสมทางทหารทีม่ขีนาดใหญ่ท่ีสดุในภมูภิาคเอเชีย	ซึง่กองทพัไทยและกอง
ก�าลังสหรัฐอเมริการ่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกเป็นประจ�าทุกปี	 กอง
ก�าลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นและกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้จัดการ
ฝึกซ้อมมาตรการคุ้มครองพลเรือนชาวญี่ปุ่นที่พ�านักอาศัยในต่างประเทศ	
ณ	จังหวัดพิษณุโลกซึ่งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย	เนื้อหาในการฝึก
ซ้อมได้จ�าลองสถานการณ์เสมือนจริงในพ้ืนที่ประเทศที่เกิดความไม่สงบ
สุขเรียบร้อยของประชาชน	 กองก�าลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นและกระทรวง
การต่างประเทศญีปุ่น่ร่วมกนัอพยพพลเรอืนชาวญีปุ่น่และครอบครัวออก
จากพื้นที่ขัดแย้ง

	 นายชินโซ	อาเบะ	นายกรฐัมนตรญีีปุ่่น	ได้รเิริม่โครงการ	“KAKEHASHI”	
(ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า	 “สะพานเชื่อมสายสัมพันธ์”)	 เพ่ือเสริมสร้างความ
สัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศอ่ืนๆ	 ในเอเชีย	
โดยโครงการจะจดัสรรทนุเตม็จ�านวนส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลายจ�านวน	 1,000	 คน	 เพ่ือศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนของ
ประเทศญ่ีปุ่นร่วมกับเยาวชนญี่ปุ่นจ�านวน	 40,000	 คน	 เป็นระยะเวลา
ประมาณ	6	-10	เดือน	โดยโครงการจะด�าเนินตลอดระยะเวลา	5	ปี	จาก
นี้ไป	 ซึ่งนักเรียนเหล่านี้จะสามารถพัฒนาทักษะความสามารถในระดับ
นานาชาติ	และเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับประเทศต่างๆ
	 AFS	Intercultural	Programs	ประเทศญี่ปุ่น	ได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงศึกษาธิการ	 วัฒนธรรม	 กีฬา	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ให้
เป็นผู้ด�าเนินการโครงการ	 ”	 KAKEHASHI”	 ร่วมกับมูลนิธิหรือองค์กร
ซึ่งให้ความร่วมมือกับ	AFS	 Intercultural	Programs	 ในประเทศต่างๆ
และองค์กรพัฒนาเอกชนในภูมิภาคเอเชียระหว่างปี	 พ.ศ.	 2561	 จนถึง	
พ.ศ.	 2565	 	 ในวันท่ี	 18	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2562	 AFS	 Intercultural	
Programs	ประเทศไทย	ได้น�าคณะนกัเรยีนมธัยมปลายผูเ้ข้าร่วมโครงการ	

การฝึกคอบรา้โกลด ์ประจ�าป ีพ.ศ. 2562 

โครงการ KAKEHASHI

	 ในการฝึกซ้อม	 มีทหารจากกองก�าลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นประมาณ	
150	นาย	เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นประมาณ	40	คน	
เจ้าหน้าจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น	 (JICA)	และ
พลเรือนชาวญี่ปุ่นที่พ�านักในประเทศไทย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัด
เชียงใหม่ประมาณ	50	คน	เข้าร่วมการฝึกซ้อม	พร้อมทัง้	นายเคนทาโร	โซะ
โนะอุระ	ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	เดินทางเข้าร่วมชมการฝึกซ้อมดังกล่าว
ด้วย	ในการฝึกครั้งนี้	นอกเหนือจากกองก�าลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นแล้ว	ยัง
มกีองทพัไทย	กองก�าลังสหรฐัอเมริกา	และสถานทตูสหรฐัและสถานกงสลุ
ในประเทศไทย	ในฐานะกองก�าลังร่วมผสมเข้าร่วมการฝึกซ้อมเพื่ออพยพ
พลเรือนของแต่ละประเทศด้วย

KAKEHASHI	 2018	 ระหว่างเดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 2561	 จนถึง	 เดือน
กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2562	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	จ�านวน	32	คน	จากประเทศไทย	
กัมพูชา	ลาว	 เมียนมาร์	และเวียดนาม	 เข้าเยี่ยมคารวะ	นาย	ชิโร	ซะโด
ชิมะ	 เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย	ณ	 สถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย	โดยนักเรียนตัวแทนจากแต่ละประเทศได้กล่าว
รายงานประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการเป็นภาษาญี่ปุ่น
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	 ประเทศญี่ปุ่นได้ริเริ่มโครงการเรือยาวชนเอเชียอาคเนย์ในปี	 ค.ศ.	
1974	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศญี่ปุ่น
และประเทศสมาชิกอาซยีน	(ด�าเนนิการโดย	ส�านกันายกรฐัมนตร	ีประเทศ
ญ่ีปุ่น)	 ในปีพ.ศ.	 2561	 ที่ผ่านมาโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์	 ได้
ด�าเนินการมาเป็นปีท่ี	 45	 และในทุกๆปี	 เยาวชนจากประเทศญี่ปุ่นและ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนจ�านวนกว่า	300	คนจะได้เข้าร่วมท�ากิจกรรม
แลกเปลีย่นหลากหลายประเภทระหว่างเดนิทางโดยเรอืนปิปอนมารู	เป็น
เวลา	 1	 เดือน	 ซึ่งจะช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ของเยาวชนให้กว้างไกลในระดับ

	 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ ่นร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือก
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งศึกษาในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	 จ�านวน	
14	คน	และผู้ดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการ	1	คน	เพื่อเข้าร่วมโครงการ	
JENESYS2018	 Japanese	 Language	 Communication	 and	
Japanese	 Culture	 Exchange	 เพ่ือส่งเสริมการแลกเปล่ียนระหว่าง
ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการ	Japan’s	Friendship	Ties	Programs		ซึ่งสนับสนุนโดย
กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น	 โดยในโอกาสน้ี	 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้จัดงานปฐมนิเทศน์ให้แก่เยาวชน	ณ	 ส�านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	

โครงการเรอืเยาวชนเอเชยีอาคเนยค์รัง้ที ่45 ประจ�าปี ค.ศ. 2018

JENESYS2018 19th Batch Japanese Language Communication and Japanese Culture Exchange

นานาชาตพิร้อมทัง้กระชบัความสมัพนัธ์และสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่าง
ประเทศ	 ในครั้งนี้เส้นทางการเดินเรือและประเทศที่แวะเทียบท่าได้แก่	
ประเทศญี่ปุ่น	 ,	บรูไนดารุสซาลาม,	ฟิลิปปินส์,	 ไทย	และเวียดนาม	โดย
เรือของคณะเยาวชนจากโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ครั้งที่	45	ได้
แวะเทียบท่า	ณ	ท่าเรือคลองเตย	ระหว่างวันที่	24	-	27	พฤศจิกายน	พ.ศ.	
2561	ทางรฐับาลไทยได้จดัพธิต้ีอนรบั	ณ	ท่าเรอืดงักล่าว	พร้อมทัง้จดังาน
เลี้ยงรับประทานอาหารค�่า	ณ	 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์	 ในวันแรกของการ
เทียบท่า

กระทรวงศึกษาธิการ	ในวันที่	21	มกราคม	พ.ศ.	2562		ก่อนออกเดินทาง
ไปท�ากิจกรรมระหว่างวันที่	22	-	29	มกราคม	พ.ศ.	2562	ณ	กรุงโตเกียว	
และจังหวัดฮอกไกโด	 ประเทศญี่ปุ่น	 อันได้แก่	 การเข้าชมพิพิธภัณฑ์เอ
โดะโตเกียว	 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมิไรกัง	 ฟังบรรยายเกี่ยวกับ
ประเทศญี่ปุ่น	ณ	มหาวิทยาลัยนานาชาติคันดะ	ในกรุงโตเกียว	หลังจาก
นั้นได้เดินทางไปยังเมืองซัปโปโร	 จังหวัดฮอกไกโด	 เพื่อท�ากิจกรรมแลก
เปลี่ยนกับนักเรียนญี่ปุน	ณ	 โรงเรียนมัธยมไคเซ	 พักอาศัยร่วมกับโฮสต	์											
แฟมลิีช่าวญีปุ่น่	และสมัผสักจิกรรมเรยีนรูท้างวฒันธรรมต่างๆ	เช่น	พธิกีาร
ชงชา	และการท�าสมาธิในแบบนิกายเซน	ณ	วัดซุยรุยจิ
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"ชิระชิซูชิ"

1.	 แช่ข้าวสารในน�้าประมาณ	 30	 นาที	 จากน้ันใส่เหล้าสาเกและ
สาหร่ายคอมบุลงไปในหม้อ	น�าข้าวไปหุง	
2.	 น�าข้าวที่หุงเสร็จแล้วมาใส่เครื่องปรุงรสตามข้อ	(A)	คลุกเคล้าให้
เข้ากัน	จะได้ข้าวส�าหรับท�าซูชิ
3.	 หั่นรากบัวออกเป็นแว่นๆขนาดกว้างประมาณ	3	มม.	น�าไปล้าง
น�้าและซับน�้าออก	 จากนั้นน�ารากบัวไปต้มในหม้อด้วยไฟกลางเมื่อ
น�้าเดือดหรี่ไฟเบา	ปิดฝาหม้อต้มใช้เวลาประมาณ	10	นาที	ต้มต่อไป
จนน�้าเริ่มงวด	ปิดไฟน�ารากบัวที่ได้ออกจากหม้อ	ทิ้งไว้จนเย็น	
4.	 ล้างคัมเปียวด้วยน�้าสะอาด	 ทาเกลือเล็กน้อยและล้างด้วยน�้าอีก
ครั้ง	น�าไปต้มน�้าจากนั้นหั่นเป็นชิ้นขนาดประมาณ	1	ซม.	
5.	 แช่เหด็หอมตากแห้งในน�า้จนนิม่	ตดัก้านออก	สไลด์แหด็หอมเป็น
แผ่นบางๆ	และเก็บน�้าที่แช่เห็ดหอมไว้

ชริะชซิชู ิหนึง่ในเมนอูาหารประเภทซชู ิใน
วันที ่3 มนีาคม ของทกุปีเป็นเทศกาลฮนิะ 

(เทศกาลวันเด็กผู้หญิง) ครอบครัวที่มี
ลูกสาว จะประดบัตุ๊กตาฮนิะและรับประทานชริะ

ชิซูชิเพื่อขอพรให้ลูกสาว
เจริญเติบโตด ้วยสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง 

6.	 น�าคัมเปียวที่เตรียมไว้ในข้อ	4	และ	เห็ดหอมที่เตรียมไว้ในข้อ	5	
ลงไปต้มในน�้าที่แช่เห็ดหอม	15	นาที	ใส่น�้าตาลในข้อ	(B)	ต้มต่อไป
อีก	10	นาที	เติมโชยุและมิริน	ต้มต่อไปจนน�้าเริ่มงวด
7.	 ใส่เกลือลงไปในน�้าร้อน	น�ากุ้งไปลวก	รอจนเย็นค่อยแกะเปลือก
ออก	หากกุ้งมีขนาดใหญ่	หั่นเป็นชิ้นเพื่อง่ายส�าหรับรับประทาน
8.	 น�าถั่วลันเตาไปต้มในน�้าร้อน	ใส่เกลือเล็กน้อย	ต้มจนสุก
9.	 ใส่ส่วนผสมในข้อ	(C)	ลงไปในไข่	น�าไปทอดเป็นแผ่นบาง	จากนัน้
น�ามาหั่นเป็นเส้นฝอยๆ
10.	จัดวางข้าวซูชิที่เตรียมไว้ในข้อ	2	รากบัวที่เตรียมไว้ในข้อ	3	เห็ด
หอมและคัมเปียวที่เตรียมไว้ในข้อ	6	ลงบนภาชนะ	วางกุ้งที่เตรียมไว้
ในข้อ	7	ถั่วลันเตาที่เตรียมไว้ในข้อ	8	และไข่ที่เตรียมไว้ในข้อ	9	ให้
กระจายไปทั่วภาชนะ	

วัตถุดิบ (ส�าหรับ 4 คน) เครื่องปรุงรส 
ข้าวสาร
เหล้าสาเก
สาหร่ายคอมบุ (กว้าง 3 ซม.)
คัมเปียว (น�้าเต้าตากแห้ง)
เห็ดหอมตากแห้ง
ถั่วลันเตา
รากบัว
ไข่ไก่ 
กุ้ง (แกะหัวออก)

น�้าส้มสายชู
น�้าตาล
เกลือ
น�้าตาล
โชยุ
มิริน
น�้าตาล
เกลือ

3 ช้อนโต๊ะ
2 ช้อนโต๊ะ

2-3 ช้อนชา 
1 ช้อนโต๊ะ
2 ช้อนโต๊ะ
3 ช้อนโต๊ะ
4 ช้อนชา
เล็กน้อย  

2 ถ้วย 
2 ช้อนโต๊ะ 

1 แผ่น
20 กรัม 
3 ดอก 

50 กรัม 
ครึ่งหัว 
4 ฟอง 

200 กรัม
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