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 ประเทศญี่ปุ่นแบ่งฤดูกาลออกเป็น 4 ฤดู อันประกอบ
ไปด้วย ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และ ฤดูหนาว 
ส�าหรับฤดูใบไม้ร่วงนั้นอยู่ในช่วงระหว่างกันยายนไปจนถึง
พฤศจิกายน 
 ประเทศญีปุ่น่ตัง้อยูใ่นเขตซีกโลกเหนอืเส้นศนูย์สตูร จงึมี
พันธ์ุไม้นานาชนดิซึง่ผลดัเปลีย่นสสีนัต่างๆในช่วงฤดใูบไม้ร่วง 
เช่น ต้นเมเปิ้ล เป็นต้น เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ใบของต้นไม้
ต่างๆได้เปลีย่นจากสเีขยีวเป็นสแีดง และสเีหลืองทอง ตัง้แต่
ในสมัยโบราณ ชาวญี่ปุ่นชื่นชมสีสันอันงดงามของฤดูใบไม้
ร่วงและถ่ายทอดความงดงามเหล่าน้ันออกมาเป็นบทกลอน
จ�านวนมาก
 เม่ืออุณหภูมิลดลงจนถึงประมาณ 10 องศาเซลเซียส 
ใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสี ย่ิงอากาศเย็นลง สีสันของใบไม้ก็จะ
ยิ่งสวยงาม จากการศึกษาพบว่า ต้นไม้ที่เติบโตขึ้นในภูเขามี
สีสันของใบไม้เปลี่ยนสีท่ีสวยงามกว่าต้นไม้ที่เติบโตบนพื้นที่
ราบ เน่ืองจากต้นไม้บนภูเขาได้รับแสงแดดในปริมาณมาก 
นอกจากน้ียังอยู่ในสภาพอากาศท่ีเย็นและแห้ง กล่าวกันว่า 
หากเป็นใบไม้สีแดง ใบของต้นเมเปิ้ลมีความงดงามที่สุด ใน
ขณะที่หากเป็นใบไม้สีเหลือง ใบแปะก๊วยที่มีสีเหลืองสดใสก็
มีความงดงามไม่แพ้กัน
 เสน่ห์อันงดงามของวิวทิวทัศน์ที่ปกคลุมไปด้วยสีแดง

และสีเหลืองทอง ท�าให้ผู้คนออกไปเพลิดเพลินกับการชม
ใบไม้เปลี่ยนสีบนภูเขา ชาวญี่ปุ่นชื่นชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดู
ใบไม้ร่วง ว่ามคีวามงดงามเช่นเดยีวกบัดอกไม้ ทัว่ทัง้ประเทศ
ญี่ปุ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงในการชมใบไม้เปลี่ยนสี
อยู่หลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิกโก (จังหวัดโทชิงิ) และ 
อะระชยิะมะ (จงัหวดัเกยีวโต) เป็นต้น จนกระทัง่ปลายเดอืน
พฤศจกิายน ลมหนาวของฤดหูนาวได้เริม่พดัผ่าน ใบไม้สแีดง
และสีเหลืองของต้นไม้ทั้งหลายก็จะร่วงโรย 
 ในช่วงตุลาคมและพฤศจิกายน อากาศในประเทศญี่ปุ่น
ไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป ท้องฟ้ามีสีน�้าเงินสดใส หลาย
ครอบครัวต่างใช้โอกาสน้ีออกเดินทางไปชมวิวทิวทัศน์อัน
งดงาม ไม่เพียงแต่ได้ชื่นชมความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสี
ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น ในชนบทยังสามารถเพลิดเพลิน
ไปกับการเก็บเห็ดมัทซึทะเกะ ผลไม้ประจ�าฤดูใบไม้ร่วง เช่น 
องุ่น ส้ม และสาลี่ อีกทั้งหัวมัน และเกาลัด เป็นต้น 
 วารสารจากญี่ปุ่นฉบับนี้ จะขอแนะน�ามนต์เสน่ห์และ
ความงดงามของฤดูใบไม้ร่วงในประเทศญี่ปุ่น เช่น เทศกาล
ในฤดใูบไม้ร่วง จดุชมววิใบไม้เปลีย่นสี และเมนอูาหารประจ�า
ฤดใูบไม้ร่วง เป็นต้น หวงัว่าทกุท่านจะเพลิดเพลนิกบัเร่ืองราว
ของฤดูใบไม้ร่วงของประเทศญี่ปุ่นที่วารสารฉบับน้ีน�าเสนอ
ไปจนถึงหน้าสุดท้าย

ฤดูใบไม้ร่วงของประเทศญี่ปุ่น
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 ในขณะนี ้สถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ประจ�าประเทศไทยได้สร้าง Official Facebook ของสถานเอกอคัรราชทตูขึน้ 
โดยใน Official Facebook นี้ จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของสถานเอกอัครราชทูต 
ขอให้ทุกท่านช่วยกันติดตามข่าวสารผ่านทาง Official Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย
 ติดตาม Official Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทยได้ที่ 

https://www.facebook.com/EMB.JAPANinTHAILAND/
 นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดตาม Official Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทยได้ง่ายๆ 

เพียงแค่สแกน QR Code นี้ด้วยกล้องในโทรศัพท์มือถือของท่าน

 วันชูบุง คือ วันที่ ดวงอาทิตย์โคจรและพาดผ่านมาตรงเส้นศูนย์สูตรเพื่อจะข้ามจากซีกโลกเหนือไปยังซีกโลกใต้ 
ซึ่งตามปฏิทินกริกอเรียนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน วันดังกล่าวจะตรงกับวันที่ 22 หรือ 23 ของเดือนกันยายน ในวันนี้ 
พระอาทิตย์จะขึ้นตรงในทิศตะวันออก และจะตกในทิศตะวันตกอย่างพอดี นอกจากนี้ช่วงเวลากลางวัน และกลาง
คนืกจ็ะยาวเท่ากนัด้วย และกล่าวได้ว่าช่วงเวลาของฤดใูบไม้ร่วงนัน้เริม่ต้นตัง้แต่วนัชบูงุไป
จนถึงช่วงทีด่วงอาทติย์อยูห่่างจากโลกทีส่ดุซ่ึงเป็นช่วงฤดหูนาว ในปีนี ้(พ.ศ. 2562) 
วนัชบูงุ ซึง่ตรงกับวนัที ่23 กนัยายน ถอืเป็นวนัหยดุราชการของประเทศญีปุ่น่ 
วันนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเท่านั้น แต่
ยงัเป็นวนัทีแ่สดงการระลกึถงึและแสดงความกตญัญกูตเวทติาแก่บรรพบรุษุและ
สมาชิกในครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้ว
 ตามขนบธรรมเนียมในประเทศญ่ีปุ่น เรียกช่วงก่อนและหลังของวันชูบุง (วัน
ศารทวิษุวัต) และวันชุนบุง (วันวสันตวิษุวัต) ว่า “ฮิกัง” ซึ่งมีต้นก�าเนิดมาจากศาสนา
พุทธ ซึ่งมีความหมายว่า “ฝั่งตรงข้ามของแม่น�้าแห่งความตาย” นั่นคือ 
โลกที่คนเป็นอย่างพวกเรามีชีวิตอยู่ ส่วนอีกฝั่ง คือ สถานที่ที่เหล่า
ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตสิงสถิตอยู่ ดังนั้นเพื่อจะให้เหล่า
ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษสงบและไปสู่สุคติ จึงมีการ
เดินทางไปสักการะยังสุสานของครอบครัว เมื่อเดินทาง
ไปถึงสุสานของครอบครัว จะเริ่มต้นท�าความสะอาด
สุสาน น�าดอกไม้และอาหารไปเซ่นไหว้ พร้อมท้ังจุดธูป
และอธิษฐาน ของที่นิยมน�ามาเซ่นไหว้ คือ "โอะฮะงิ” 
มีลักษณะเป็นขนมที่ท�าจากข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนและ
พอกด้วยถั่วแดงบด

วนัชบูงุ (วนัศารทวษุิวตั)

Official Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย
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 ชาวญ่ีปุ่นช่ืนชอบความงดงามของใบไม้เปล่ียนสีมาตัง้แต่สมัยโบราณ และมีธรรมเนียมเดนิทางไปช่ืนชม

ความงดงามของใบไม้เปลีย่นสียังภเูขา เม่ือเข้าสู่ฤดใูบไม้ร่วง ใบไม้สีแดงสดและสีเหลืองทองอร่ามบนต้นไม้

ตา่งๆ ตา่งดึงดูดผูค้นให้ออกมาชืน่ชมตามสถานทีต่า่งๆ เช่น ภูเขา วดั และ ศาลเจ้า เป็นตน้ ประเทศญีปุ่น่

มีสถานท่ีชมใบไม้เปล่ียนสีท่ีมีช่ือเสียงอยู่หลายแห่ง วารสารจากญ่ีปุ่นฉบับน้ีจะขอแนะน�าสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง

ในการชื่นชมกับใบไม้เปลี่ยนสี

 ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 3 สวนที่สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังได้รับ
ดาว 3 ดวง ซึ่งเป็นล�าดับสูงสุดจาก “Michelin Green Guide” จึงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวต่าง
ประเทศ ภายในสวนแห่งนี้สามารถเพลิดเพลิน
กับความงดงามของธรรมชาติได้ทั้งสี่ฤดูกาล ไม่
ว่าจะเป็น ดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิ ต้นไม้สีเขียว
ขจีในฤดูร้อน ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง และ
หิมะที่ปกคลุมต้นไม้ในฤดูหนาว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในฤดูใบไม้ร่วง สีสันอันสดใสทั้งสีแดงและสี
เหลืองจากใบไม้เปล่ียนสีของต้นเมเปิ้ลกว่า 340 
ต้น ปกคลุมบรรยากาศภายในสวนแห่งนี้ให้ยิ่งดู
งดงาม 

สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสี

สวนเคนโระคุเอ็ง (จังหวัดอิชิกาวะ)

 วัดไดโกะจิปลูกสร้างบนพื้นที่ขนาดใหญ่ต้ังแต่เชิงเขาไป
จนถึงยอดเขาไดโกะซัง ภายในพืน้ทีว่ดัปลกูสร้างอาคารต่างๆ 
เช่น พระอโุบสถ เจดีย์ 5 ชัน้ เป็นต้น ถอืเป็นวดัท่ีมีขนาดใหญ่
ที่สุดภายในเมืองเกียวโต วัดไดโกะจินอกจากจะมีชื่อเสียงใน
เรื่องสถานที่ชมดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิแล้ว ยังมีพันธุ์ไม้ที่
ใบเปล่ียนสี เช่น ต้นเมเป้ิล อยูเ่ป็นจ�านวนมาก จงึท�าให้เป็นจดุ
ชมใบไม้เปล่ียนสีท่ีงดงามยิง่ในฤดูใบไม้ร่วง  โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ สระน�า้ใกล้ๆบรเิวณอาคารเบนเทนโดะ มจีดุชมววิทวิทศัน์
ใบไม้เปลีย่นสีทีง่ดงามมาก มมีรดกทางวฒันธรรมทีร่วมไปถงึ
สมบัติทางวัฒนธรรมของชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่มี
คุณค่าอย่างสูง รวมกว่า 1 แสนชิ้น นอกจากนี้ยังมีบางส่วน
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลกด้วย

วัดไดโกะจิ (จังหวัดเกียวโต) 

© JNTO

© JNTO
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 “ทะเลสาบโทะวะดะโกะ” มีพื้นที่อยู่ใน
จังหวัดอาโอโมรแิละจงัหวดัอาคติะ พืน้ผวิน�า้
สีครามของทะเลสาบแห่งนี้กว้างใหญ่ไพศาล
และมีความงดงามที่น่าค้นหา ตลอดระยะ
ทางประมาณ 14 กิโลเมตรจากทะเลสาบ
โทะวะดะโกะ ธารน�า้ใสของกระแสน�า้ “โอะอิ
ระเซะ” ที่ไหลผ่านซอกหินและต้นไม้ต่างๆ 
ดูแล้วเพลิดเพลินจนลืมเวลา บรรยากาศ
สบายๆ ในฤดูใบไม้ร่วง ช่วยให้เพลิดเพลิน
กับสีสันของต้นบีชและต้นคัทซึระ ถึงแม้ว่า
วิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามนีจ้ะสามารถเพลดิเพลนิ
ได้ตลอดทั้งปี แต่ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีของฤดู
ใบไม้ร่วง วิวทิวทัศน์เหล่านี้จะยิ่งถูกแต่งแต้ม
ด้วยสีสันอันงดงามตระการตา

 ลานหินผา “นะกะโทะโระ” ในจังหวัดไซตามะ แหล่งท่องเที่ยวที่
แวดล้อมไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติ ซ่ึงใช้เวลาในการเดินทางจาก
ใจกลางกรุงโตเกียวประมาณ 2 ชั่วโมง ได้รับความนิยมในฐานะสถาน
ที่ท่องเที่ยวมาตั้งแต่ยุคสมัยเมจิ (ค.ศ. 1868-1912) ในปัจจุบัน มีนัก
ท่องเทีย่วมาเยอืนประมาณ 3 ล้านคนต่อปี บรเิวณใจกลาง “นะกะโทะ
โระ” มีแม่น�้าอะระคะวะไหลผ่านชายฝั่งทั้งสองข้างถูกปกคลุมไปด้วย
ธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ที่งดงาม ในฤดูใบไม้ร่วงสามารถเพลิดเพลิน
ไปกับทัศนียภาพของลุ่มแม่น�้าอะระคะวะที่ถูกปกคลุมไปด้วยใบไม้
เปลี่ยนสีพร้อมกับบรรยากาศท่ีเย็นสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดชม
วิวที่มีชื่อเสียงอย่าง ลานโขดหิน “อิวะดะทะมิ” ที่ทอดยาวต่อเนื่องกัน
กว่า 500 เมตร สขีองใบไม้เปลีย่นสีของผาแดงท่ีอยูใ่นฝ่ังตรงข้ามตัดกบั
บรรยากาศโดยรอบเป็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามเกินกว่าจะบรรยาย   

 ใบไม้สีเหลืองของต้นแปะก๊วยท่ีเรียงรายเป็น
ระยะทางกว่า 300 เมตร ในสวนเมจิจิงงุไกเอ็ง เป็น
จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุง
โตเกียว ตลอดทั้งสองข้างทางของถนนเต็มไปด้วย
สีเหลืองทองของต้นแปะก๊วยท่ีเรียงรายท้ัง 146 
ต้น เมื่อมองจากถนนอะโอะยะมะ จะมองเห็นวิว
ทวิทศัน์ทีง่ดงามราวกับภาพเขยีนขนาดใหญ่ทีก่ว้าง
ไกลไปจนสุดลูกหูลูกตา

ทะเลสาบโทะวะดะโกะ (จังหวัดอาโอโมรแิละจังหวัดอาคติะ)

ลานหนิผานะกะโทะโระ (จังหวัดไซตามะ) 

สวนเมจจิิงงุไกเอ็ง 

(กรุงโตเกยีว)

© JNTO

© JNTO
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© IZUMO KANKOU ASSOCIATION

 เทศกาลในฤดูใบไม้ร่วงของประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นเพื่อแสดงความซาบซึ้ง

ใจต่อการเก็บเก่ียวผลผลิตทางกสิกรรมท่ีอดุมสมบูรณ์ รวมไปถึงขอพรให้

ผลผลิตทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ในปีถัดไป อีกท้ังเป็นการแสดงออก

ถึงประวัติศาสตร์และประเพณีพื้นบ้าน และมีความเช่ือมโยงกับพิธีกรรม

ทางการกสิกรรม ซึ่งสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศท่ีแตกต่างไปจาก

เทศกาลในฤดกูาลอืน่ๆ นอกจากน้ีฤดใูบไม้ร่วงยังเป็นฤดกูาลในการชมใบไม้

เปลี่ยนสี จึงสามารถเพลิดเพลินไปกับเทศกาลและการท่องเที่ยวไปพร้อมๆ 

กัน

เทศกาลในฤดูใบไม้ร่วง

เทศกาลคะมิอะริ (จังหวัดชิมาเนะ)

เทศกาลนางาซากิคุนชิ

(จังหวัดนางาซากิ)

 ปฏิทินโบราณของประเทศ
ญี่ปุ่น เรียกเดือนตุลาคมว่า เดือน
ท่ีไม่มีเทพเจ้าสถิตอยู่ เนื่องจาก 
เทพเจ้าทัว่ทัง้ประเทศญีปุ่น่จะเดนิ
ทางไปรวมตัวกันสถิต ณ ศาลเจ้า
อิซุโมะ จึงมีการจัดงานเทศกาล 
“คะมิอะริ (แปลว่า “มีเทพเจ้า
สถิตอยู่”)” พร้อมมีการประกอบ
พธิกีรรมโบราณทีม่คีวามศักด์ิสิทธิ์
ระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์ 

 เทศกาลนางาซากคินุช ิจดัขึน้ระหว่างวนัที ่7-9 ตลุาคม 
ณ ศาลเจ้าซุวะ เมืองนางาซากิซึ่งอยู่ใจกลางจังหวัดนางา
ซากิ เทศกาลนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 380 ปี และ
ได้รับการข้ึนทะเบียนจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้เป็น “มรดกทาง
วัฒนธรรมพื้นบ้านที่จับต้องไม่ได้ซึ่งมีความส�าคัญ”
 เทศกาลนี้ จัดโดย “ชุมชนนักเต ้นร�า (Dance 
Community)” 77 ชมุชนทีก่่อต้ังขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1672 โดย
ชุมชนที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกัน 11 ชุมชนเป็นผู้ควบคุมการจัด
งานเทศกาล แบ่งกลุม่การเต้นร�าออกเป็น 7 กลุม่ โดยแต่ละ
กลุ่มหมุนเวียนผลัดเปล่ียนในการจัดเทศกาลตามล�าดับ 
แต่ละกลุม่มกีารเต้นร�าและรถแห่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของกลุม่
ตัวเอง ดังนั้นหากจะรับชมความหลากหลายทั้งหมดของ
งานเทศกาลนี้ ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 7 ปี ด้วยเหตุนี้ จึง
เป็นการกระตุ้นให้เทศกาลมีความครึกครื้นอย่างยิ่ง 
 งานเทศกาลเร่ิมต้นตัง้แต่เช้า ในวันที ่7 ตลุาคม การแห่
รถแห่ในรปูแบบต่างๆ พร้อมท้ังการแสดงระบ�าโดยกลุม่นกั
แสดง 5 กลุ่ม จากนั้นไฮไลท์ของงาน คือการบรรเลงดนตรี
จากเครื่องดนตรีโบราณ ไปพร้อมกับการแสดงระบ�ามังกร
ไล่คาบก้อนทอง © JNTO
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© Patrick Vierthaler (https://flic.kr/p/2ciRanM)

© Yuki Shimazu (https://flic.kr/p/9zC1zm)

© R. Fred Williams (https://flic.kr/p/7rDmtF)

เทศกาลประจ�าปีของศาลเจ้า

ทซึรุโอะกะฮัจจิมังงุ (จังหวัดคานางะวะ)

เทศกาลคิชิวะดะดันจิริ

(จังหวัดโอซาก้า)

เทศกาลจิได (จังหวัดเกียวโต)

 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน ของทุกๆปี มีการจัดเทศกาลขนาด
ใหญ่ที่ศาลเจ้าทซึรุโอะกะฮัจจิมังงุ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง
คะมะคุระ ซึ่งห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ 45 กิโลเมตร พิธีกรรม “ยะ
บุซะเมะ” หรือ การประชันทักษะการยิงธนูบนหลังม้า ที่จัดในวันสุดท้าย
ถือเป็นไฮไลท์ของเทศกาล  
 ในพิธีกรรม “ยะบุซะเมะ” ผู้ประชันจะควบม้าไปพร้อมกับยิงธนูให้
เข้าเป้า เป้าซึ่งท�าจากไม้ขนาดประมาณ 68 ตร.ซม. หนา 1 ซม. และอยู่
ห่างจากผู้ประชันประมาณ 80 
เมตร ผู้ประชันจ�าเป็นต้องยิง
ลูกธนูอย่างต่อเน่ือง เพ่ือที่จะ
ยิงธนูให้เข้าเป้าทั้ง 3 เป้า เมื่อ
ลูกธนูยิงถูกเป้า เสียงปรบมือ
และเสียงเชียร์จากผู้ชมก็จะดัง
กึกก้องไปทั่วทั้งงาน  

 เทศกาลที่บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วย
ความครกึครืน้ ตวัแทนจากท้องถิน่สวมใส่เส้ือ
คลุม “ฮัปปิ” รูปแบบเดียวกันลากรถไม้เลื่อน
ที่แกะสลัก 34 คัน ไปรอบย่านเมืองปราสาท 
โดยเฉพาะ ทุกๆ มุมถนนที่ผ่าน ต้องใช้ก�าลัง
ในการลากรถไม้อย่างมาก จึงถือเป็นจุดชม
เทศกาลที่ดีที่สุด ในตอนกลางคืน ขบวนรถ
ประดับประดาด้วยตะเกียงกระดาษ ช่วยให้
มองเห็นบรรยากาศที่แตกต่างไปจากตอน
กลางวัน

 เทศกาลจไิด เทศกาลโบราณของประเทศญีปุ่น่และถอืเป็น 1 ใน 3 เทศกาล
ใหญ่ของจังหวัดเกียวโต เทศกาลจิไดจัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม ณ ศาลเจ้าเฮ
อันซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัดเกียวโต ไฮไลท์ของงาน อยู่ในช่วงเที่ยง
วัน ขบวนแห่แต่งชุดบุคคลต่างๆ ตามประวัติศาสตร์ของจังหวัดเกียวโต ที่มี
ความยาวกว่า 2 กิโลเมตร เดินทางจากพระราชวังในจังหวัดเกียวโตมาจนถึง
ศาลเจ้าเฮอัน เป็นระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร โดยคนสุดท้ายของขบวน
จะเดินทางถึงศาลเจ้าเฮอันในเวลาประมาณ 4 โมง
 ขบวนแห่ใช้ชดุแต่งกาย บงัเหยีนม้า เคร่ืองประดบั และรองเท้า ซึง่จ�าลอง
ขึ้นตามประวัติศาสตร์ ราวๆ 12,000 ชิ้น สิ่งของต่างๆเหล่านี้ได้ถูกผลิตขึ้น
ใหม่โดยอ้างอิงตามการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์อย่างสมบูรณ์ รวมถึง
ใช้วัตถุดิบและการย้อมสีแบบเดียวกับต้นฉบับในอดีต ใช้งบประมาณทั้งหมด
ประมาณ 2,500-3,000 ล้านเยน ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าขบวนแห่ในเทศกาล
นี้เป็นดั่งพิพิธภัณฑ์เคลื่อนท่ี ผู้ชมไม่เพียงแต่จะได้ชมความงดงามของชุดแต่ง
กายที่ถูกสวมใส่ในขบวนแห่เท่าน้ัน แต่ยังสามารถชมประวัติศาสตร์อันเจริญ
รุ่งเรือง วัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านของเกียวโตที่ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง

© JNTO
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 ฤดใูบไม้ร่วงของประเทศญ่ีปุ่นน้ันอดุมไปด้วยวัตถุดบิอาหารเลิศรส จนมีค�ากล่าวว่า “ฤดใูบไม้ร่วง 

ฤดกูาลแห่งการเจริญอาหาร”  โดยเฉพาะอย่างย่ิง ปลาซมัมะ (Saury) ในช่วงเวลาน้ันจะอดุมไปด้วย

ไขมัน ซึ่งท�าให้มีรสชาติอร่อยที่สุด นอกจากนี้ หากกล่าวถึงราชาแห่งวัตถุดิบของฤดูใบไม้ร่วง เห็ด

ต่างๆ เช่น  เห็ดมัทซึทะเกะ และเกาลัด ถือเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศของฤดูกาลนี้ วารสารจากญี่ปุ่นฉบับนี้                                                                    

จึงขอแนะน�าเมนูอาหารอันโอชะของฤดูใบไม้ร่วง

 ฤดใูบไม้ร่วงเป็นช่วงเวลาทีม่วีตัถดิุบอาหาร
เลิศรสมากมาย ในบรรดาวัตถุดิบเหล่านั้น 
“เห็ดมัทซึทะเกะ” ถือเป็นวัตถุดิบอันล�้าค่าที่
หาได้ยากยิ่งของฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งมีความเป็น
เลิศทั้งกลิ่นและรสชาติ
 “โดบิมมุชิ” คือ อาหารประเภทหนึ่งที่น�า
เอาวัตถุดิบต่างๆ ใส่ลงไปในกาดินเผา จากนั้น
เติมซปุลงไปในหม้อดนิแล้วน�าไปนึง่ ในการท�า
เมนนูีเ้ริม่จากหัน่เหด็มทัซทึะเกะบางๆเป็นแนว
ยาว จากนั้นใส่เนื้อไก่หรือกุ้ง และแปะก๊วยลง
ในกาดินเผา เติมน�้าซุป ติดเตาไฟต้มจนได้ที่
แล้วปิดเตาไฟใส่ใบมิทซึบะ แล้วจึงปิดฝาและ
น่ึงอีกครั้ง กลิ่นหอมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเห็ด
มัทซึทะเกะ ยิ่งช่วยให้รู้สึกเจริญอาหาร  

 อาหารเมนปูระเภทข้าวของญ่ีปุน่ประเภท
หน่ึง โดยในตอนหุงข้าวใส่วัตถุดิบต่างๆลงไป
หุงพร้อมกับข้าวด้วย โดยปกติตอนหุงข้าวจะ
เติมเครื่องปรุงรสชาติ เช่น เกลือ โชยุ เหล้า
สาเก และน�า้ซปุลงไปด้วย และมกัจะใช้วตัถดุบิ
ตามฤดูกาล เช่น ในฤดูใบไม้ร่วงก็จะใช้วัตถุดิบ
ที่เก็บเกี่ยวได้ในฤดูกาลนี้ เช่น เห็ดต่างๆ (เห็ด
หอม เห็ดไมตาเกะ) แครอท โกโบ เป็นต้น 
ประโยชน์ของการหุงข้าวพร้อมกับวัตถุดิบ
ต่างๆพร้อมกัน คือ ข้าวสามารถดูดซึมรสชาติ
ของวัตถุดิบทั้งหมดเอาไว้ได้

สัมผัสรสชาติอาหาร

ของฤดูใบไม้ร่วง

มัทซึทะเกะโดบิมมุชิ (ซุปเห็ดมัทซึทะเกะในกาดินเผา)

ทะคิโคะมิโกะฮัง (ข้าวอบ)
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 ไม่ว่าจะอย่างไร หากกล่าวถงึเมนอูาหารของฤดู
ใบไม้ร่วง ต้องนกึถงึ “ปลาซมัมะย่างเกลอื” ปลาซมั
มะทีอ่ดุมไปด้วยไขมนัเมือ่น�ามาย่างบนเตาถ่านนัน้มี
รสชาตอิร่อยทีส่ดุ กลิน่ย่างถ่านยิง่ช่วยให้ปลามกีลิน่
หอมน่ารบัประทาน เมือ่รบัประทานคูก่บัเครือ่งปรงุ
รสต่างๆ เช่น มะนาว ส้มยุซุ น�้าจิ้มพอนซึ  โชยุ หรือ
แม้กระทั่ง หัวไชเท้าขูด ยิ่งช่วยให้เมนูน้ีมีรสชาติ
อร่อยจนหยุดรับประทานไม่ได้ นอกจากนี้ ปลาซัม
มะยังสามารถน�ามาประกอบเป็นอาหารจานอร่อย
ในเมนูอื่นๆได้อีกหลายเมนู เช่น ซาชิมิ หรือดองใน
น�้าส้มสายชู แล้วน�ามาท�าเป็นโอชิซูชิ  (ซูชิรูปแบบ
หนึ่งที่ใช้แม่พิมพ์กด) เป็นต้น

 หนึง่ในเสน่ห์ของประเทศญีปุ่น่คอื สามารถเพลดิเพลนิ
ไปกับฤดูกาลทั้งสี่ได้ นอกจากจะสามารถสัมผัสความ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาลผ่านความรู้สึกทางกายแล้ว ยัง
สามารถเพลิดเพลินไปกับวัตถุดิบอาหารประจ�าฤดูกาล
ได้อกีด้วย ไม่เพยีงเท่านัน้ วตัถดุบิประจ�าฤดกูาลยงัอดุม
ไปด้วยสารอาหารปริมาณมาก ซึ่งได้รับจากแสงอาทิตย์
และผืนดินที่ใช้เพาะปลูกอีกด้วย
 ส�าหรับเกษตรกรท่ีปลูกข้าว ฤดูใบไม้ร่วงเป็นช่วงเวลา
ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต หลังจากเริ่มด�านาปลูกข้าว 6 เดือน
ท้องนาจะเต็มไปด้วยสีเหลืองทองอร่ามของต้นข้าว และเตรียม
พร้อมที่จะเก็บเกี่ยว ในภูมิภาคโฮคุริคุ (พื้นที่ติดทะเลญี่ปุ่นอยู่ทางทิศตะวัน
ตกของเกาะฮอนชู) เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงกลางเดือนกันยายน ในขณะที่ภูมิภาคคิวชูที่มีอากาศอบอุ่น ช่วงปลาย
เดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตมากท่ีสุด ผลไม้ประจ�าฤดูร้อนอย่างแตงโมเริ่มหายไปจากชั้นวางของใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ผลไม้ประจ�าฤดูใบไม้ร่วง อย่าง องุ่น และสาลี่เริ่มถูกน�ามาวางแทน จากนั้นอีกสักพัก แอปเปิ้ล 
ลูกพลับ และส้มก็จะค่อยๆ ทยอยเข้ามาแทนที่ 
 ผักในฤดูใบไม้ร่วงก็มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มะเขือม่วง เห็ดต่างๆ มันเทศ ฟักทอง เผือก และหัวไชเท้า เป็นต้น 
นอกจากนีว้ตัถดุบิทางทะเลประจ�าฤดใูบไม้ร่วง เช่น ปลาซมัมะ ปลาซาบะ ปลาอวิะช ิกเ็ริม่น�ามาวางขาย ปลาเหล่า
นี้อยู่ในช่วงที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไขมัน จึงท�าให้มีรสชาติอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย

 “ขนมดังโงะ” เป็นหนึ่งในขนมโบราณของ
ประเทศญี่ปุ่น ท�าจากแป้งข้าวเหนียวใส่น�้า ปั้นเป็น
ก้อนกลม แล้วน�าไปต้มในน�้าร้อน น�ามาเสียบไม้ 
ไม้ละประมาณ 3-4 ลูก “เกาลัด” ถือเป็นวัตถุดิบ
ส�าหรับท�าขนมประจ�าฤดูใบไม้ร่วงน�ามาผสมกับ
ถั่วแดงบดที่มีรสหวานแล้วราดบนขนมดังโงะเสียบ
ไม้ ถั่วแดงบดผสมเกาลัด มีกลิ่นหอม รสชาติหวาน
กลมกล่อม เข้ากันได้อย่างดีกับชาเขียวร้อนๆ

ปลาซัมมะย่างเกลือ 

วัตถุดิบประจ�าฤดูใบไม้ร่วง 

ขนมดังโงะเสยีบไม้ราดด้วย

ถัว่แดงบดผสมเกาลดั 
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 ขึ้น 15 ค�่า เดือนกันยายน (ขึ้น 15 ค�่า เดือน 8 ตาม
ปฏิทินโบราณของประเทศญี่ปุ่น)  มีประเพณีโบราณในการ
เฉลมิฉลองการเกบ็เกีย่วผลผลติ ไปพร้อมกบัชมความงดงาม
ของดวงจันทร์ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมที่มีสุนทรียะและงดงาม
อย่างยิ่ง ผู้คนต่างประดับประดาและวางเครื่องบูชาไว้ใน
พื้นที่ซึ่งสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ เช่น ระเบียงหรือข้าง
หน้าต่าง หญ้าจ�าพวกแขมและเลาถูกจัดไว้อย่างสวยงามใน
แจกันดอกไม้ อาหารประจ�าฤดูกาล เช่น ขนมดังโงะ สาลี่ 
ลูกพลับ องุ่นถูกจัดเรียงไว้ในภาชนะเพื่อบูชา
 ประเพณีการเฉลิมฉลองพระจันทร์เต็มดวงเริ่มขึ้นใน
ประเทศญีปุ่่นตัง้แต่ยคุสมยัเฮอนั (ค.ศ. 794-ค.ศ.1185) จาก
บนัทกึพบว่า ตัง้แต่ในปี ค.ศ. 909 ค�าว่า “วนัเพญ็ (ขึน้ 15 ค�า่ 
เดือน 8)” ถูกชนชั้นสูงในพระราชวังน�ามาใช้ในบทประพันธ์
และดนตรี 
 ผู้คนรับประทานขนมดังโงะ ซ่ึงท�าจากข้าวที่ถูกต�าและ
ปั้นเป็นก้อนกลมคล้ายกับดวงจันทร์ ท�าให้รู้สึกเหมือนกับได้
แบ่งปันอาหารร่วมกับเทพเจ้าแห่งจันทรา

 ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ในประเทศไทยมีการ
เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ โดยประเพณีการไหว้
พระจนัทร์นีป้ระเทศไทยได้รบัมาจากประเทศจนี ซึง่เทศกาล
ไหว้พระจนัทร์ในปี พ.ศ. 2562 ตรงกบัวันศุกร์ที ่13 กนัยายน 
ชาวไทยเช้ือสายจีนเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ ด้วยการบูชา
พระจนัทร์ด้วยขนมไหว้พระจันทร์ ไส้ของขนมไหว้พระจนัทร์
ในประเทศไทยมีรสชาติหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น เม็ดบัว 
ทุเรียน ชาเขียว ครีมคัสตาร์ด เป็นต้น 
 ในขณะที่ ขนมสึคิมิดังโงะ ของบูชาในประเพณีชม
แสงจนัทร์ของประเทศญีปุ่น่ ท�าจากข้าวต�าจนเป็นก้อน จาก
นั้นปั้นเป็นก้อนกลมเปรียบเสมือนดวงจันทร์ แสดงถึงการ
เจริญงอกงามของพืชผล และแสดงความซาบซ้ึงใจต่อการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรอันอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจาก
ประเพณีน้ีมีข้ึนในข้ึน 15 ค�่า จึงใช้ขนมสึคิมิดังโงะจ�านวน 
15 ลูก เรียงเป็นรูปทรงคล้ายปิรามิด  

การชมแสงจันทร์แห่ง

ฤดูใบไม้ร่วง

ขนมไหว้พระจันทร์ของ

ประเทศไทยกับขนมสึคิมิดังโงะ

ของประเทศญี่ปุ่น
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ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น 

ค�าทีใ่ชใ้นชวีติประจ�าวัน
 วารสารจากญ่ีปุ่นในฉบับท่ีแล้ว เราได้ท�าความรู้จักกับค�าทักทายใน

ภาษาญ่ีปุ่นกันไปแล้ว แต่ในชีวติประจ�าวันยังมีค�าอกีหลายค�าท่ีเรามัก

จะใช้กันอยู่เป็นประจ�า ยกตัวอย่างเช่น ค�าขอบคุณ ค�าขอโทษ และค�า

บอกลา เป็นต้น ซึง่ถือเป็นค�าท่ีขาดไม่ได้เลยเช่นเดยีวกับค�าทักทาย ใน

ภาษาญ่ีปุ่นเองก็มีค�าเหล่าน้ี ใช้กันอยู่หลายค�า เราจะเร่ิมจากค�าง่ายๆ

กันก่อน ลองมาดูกันว่ามีค�าว่าอะไรบ้าง

ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีการเลือกใช้ค�าตามสถานการณ์อย่างหลากหลาย
แม้จะเป็นค�าที่มีความหมายจ�าพวกเดียวกันก็อาจจะมีนัยยะแฝงที่แตกต่างกัน

อย่างค�าว่า สึมิมะเซ็น กับ โกะเมนนะซะอิ บ่อยครั้งก็เป็นเรื่องยากส�าหรับคนต่างชาติ
ที่จะเข้าใจถึงข้อแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ในค�าเหล่านี้

ซึ่งเราก็ต้องค่อยๆ เรียนรู้กันไปทีละเล็กทีละน้อย แล้วไว้พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

 เป็นค�าขอบคุณอย่างสุภาพ 
คนไทยเราอาจจะพอคุน้หอูยูบ้่าง
 ทั้ง อาริงาโต้ อาริงาโตะ ก็
คือค�าค�าเดียวกันนี้เอง โดยค�าว่า 
“โกะซะอิมะสุ” เป็นค�าสุภาพ
 จะพูดว่า “อะริงะโต” เฉยๆ
กไ็ด้ แต่หากต้องการขอบคุณด้วย
ความสุภาพก็ควรพูดให้ครบ

 ทั้ง 2 ค�านี้เป็นค�าที่ใช้กล่าวขอโทษทั้งคู่ แต่มีข้อแตกต่าง
กันเล็กน้อย
 สึมิมะเซ็น จะมีความหมายในเชิงยอมรับว่าตนเองเป็น
ฝ่ายผิดจึงขอโทษอีกฝ่าย
 ส่วน โกะเมน นะซะอิ จะเป็นค�าที่เน้นความรู้สึกที่อยาก
ขอให้อีกฝ่ายยกโทษให้

 ค�าอ�าลาที่คนไทยเราน่าจะคุ้นหูกันดี มักจะอ่านเป็น            
ซาโยนารา ซาโยนาระ แล้วแต่ความคุ้นเคย
 ใช้ในการบอกลา แต่ความจริงแล้วค�านีเ้ป็นค�าทีไ่ม่ค่อยมี
โอกาสได้ใช้ในชีวิตประจ�าวันเท่าไรนัก
 เนื่องจากมีความหมายในเชิง “คงไม่ได้พบกันอีกแล้ว” 
ในการบอกลาโดยทั่วไปจะใช้ค�าอื่น
 อย่างค�าว่า มะทะอะชิตะ (ไว้เจอกันพรุ่งนี้) หรือค�าง่ายๆ
อย่าง ไบไบ (บ๊ายบาย) กันมากกว่า

ขอบคุณครับ/ค่ะ

ขอโทษครับ/ค่ะ

อะริงะโต โกะซะอิมะสุ สึมิมะเซ็น
โกะเมน นะซะอิ

สะโยนะระ ลาก่อน
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การประชมุรฐัมนตรตีา่งประเทศอาเซียน
ในระหว่างวนัท่ี 29 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 3 สิงหาคม ท่ีผ่านมา มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซยีน 

ณ  กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย นายทะโร โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ณ เวลา

นั้น) เป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 

 ในวันที่ 31 กรกฎาคม นายทะโร โคโนะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ณ เวลานั้น) เดิน
ทางถึงประเทศไทย และ เดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐฟีจี 
ในวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยตลอดระยะเวลาทั้ง 4 
วัน ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 
และการประชมุทีเ่กีย่วข้องอีก 5 การประชมุ เข้าพบหารอื
ในระดับทวิภาคีและไตรภาคี 16 ครั้ง
 ในคืนวันที่  1 สิงหาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค�่าซ่ึงจัดโดย
ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ภายในงานเลี้ยง
อาหารค�า่มกีารฉายวดีโีอแนะน�ารฐัมนตรแีต่ละท่านซึง่จดั
ท�าโดยแต่ละประเทศ ส�าหรบัวดีโีอแนะน�า รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงการต่างประเทศญีปุ่น่ มฉีากทีส่ร้างรอยยิม้ให้กบั
ผูเ้ข้าร่วมงานเลีย้งในวนันัน้ เช่น ฉากพากย์เสยีงอะนเิมชัน่
เรื่อง Golgo13 ฉากการแสดงมายากล และฉากร้องเพลง
ร่วมกับตัวการ์ตูนคิตตี้ เป็นต้น นอกจากนี้ ในเว็บไซด์ของ
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศญีปุ่น่ (https://
www.taro.org) ยังเขียนถึง วีดีโอของ นายดอน ปรมัตถ์
วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ท่ี
แสดงการฝึกซ้อมมวยไทยว่า “มีความสนุกสนานและได้
รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก”

งานเลี้ยงอาหารค�่า (ภาพจากกระทรวงการต่างประเทศไทย) 

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-ญี่ปุ่น  (ภาพจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น)

เข้าพบหารือในระดับทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
(ภาพจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น) 
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ข่าวสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

 ในวันที่ 7 และ 8 กันยายน ที่ผ่านมา นายฮิโรชิเกะ เซโกะ รัฐมนตรี
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) เข้าร่วม 
“การประชุมระหว่างรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนและรฐัมนตรีเศรษฐกิจการ
ค้าและอตุสาหกรรมของญีปุ่น่ ครัง้ที ่25” และ “การประชมุรฐัมนตรคีวาม
ตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค (RCEP) คร้ังที ่7”  ในการประชมุครัง้
นี ้ยงัมโีอกาสได้เข้าพบหารอืในระดบัทวภิาคกีบันายจรุนิทร์ ลกัษณวศิษิฏ์ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  Mr.Ramon 
M. Lopez รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ 

 วันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ ่นประจ�า
ประเทศไทย ได้จัดงานวนักองก�าลงัป้องกนัตนเอง ณ โรงแรม The Okura 
Prestige กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารไทย บริษัทด้านการทหาร ทูต
ทหาร และ สมาชิกจากสมาคมญี่ปุ่น ประมาณ 300 คน เข้าร่วมงาน เพื่อ
เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 69 ปีการสถาปนากองก�าลังป้องกันตนเอง
แห่งประเทศญี่ปุ่น
 นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 กองก�าลังป้องกันตนเอง ได้เข้าร่วมการฝึก
ซ้อมทางทหารร่วมกับนานาประเทศ ในการฝึก“คอบร้าโกลด์” ภายใต้

การประชุมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและรัฐมนตรี
เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น 

นายฮิโรชิเกะ เซโกะ รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า 
และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

รฐัมนตรกีระทรวงเศรษฐกจิ การค้า และอุตสาหกรรมของญีปุ่น่ 
และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

การประชมุรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซียน

งานวันกองก�าลังปอ้งกนัตนเอง

Mr.Chan Chun Sing รฐัมนตรกีระทรวงการค้าและอตุสาหกรรมสงิคโปร์ 
Mr.Piyush Goyal รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
อินเดีย และ Mr.Simon Birmingham รัฐมนตรีกระทรวงการค้า การ
ท่องเที่ยวและการลงทุนออสเตรเลีย ในการประชุมรัฐมนตรีกระทรวง
เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้เสนอเรื่องเวทีหารือด้าน
การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) เพื่อเตรียมสภาพความพร้อมเพื่อ
ก้าวไปสู่สังคมนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลประเทศญี่ปุ่นและอาเซียน ซึ่งได้
รับการตอบรับด้วยความยินดีจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน 

การประสานงานจากกระทรวงการต่างประเทศญ่ีปุ่นได้จัดการฝึกซ้อม 
“มาตรการอพยพพลเรือนชาวญี่ปุ่นที่พ�านักอาศัยในต่างประเทศ” ซึ่งใน
การฝึกซ้อมดงักล่าว มปีระชาชนชาวญีปุ่น่ทีพ่�านกัในไทยส่วนหนึง่เข้าร่วม
การฝึกซ้อมด้วย 
 ในงานวันนั้น เจ้าหน้าที่จากกองก�าลังป้องกันตนเอง ที่เดินทางเยือน
ประเทศไทยได้เข้าร่วมพูดคุยกับแขกที่มาร่วมงาน เพ่ือกระชับความ
สัมพันธ์ในความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงและป้องกันประเทศ



ครบรอบ 30 ป ีการกอ่ต้ังสมาคมนกยงูอิเคโนโบ อเิคะบะนะ สาขากรงุเทพฯ

งานแนะแนวการศึกษาตอ่ประเทศญ่ีปุน่ และการประกวดสุนทรพจนภ์าษาญีปุ่น่ครัง้ที ่46
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 วันที่ 13  และ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีการจัดงานบรรยายและจัด
แสดงผลงานการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น “อิเคะบะนะ” ในโอกาสครบรอบ 
30 ปีการก่อตั้งสมาคมนกยูงอิเคโนโบ อิเคะบะนะ สาขากรุงเทพฯ โดย
กจิกรรมในครัง้นีไ้ด้รบัการสนบัสนนุจากสถานเอกอัครราชทตูญีปุ่น่ประจ�า
ประเทศไทย 
 ในการจดัแสดงผลงานการจดัดอกไม้แบบญีปุ่น่ “อเิคะบะนะ” ในครัง้
นี้ จัดแสดงผลงานกว่า 70 ชิ้น ประกอบไปด้วยผลงานการจัดดอกไม้แบบ
ดั้งเดิมและแบบอิสระซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ ผลงาน

 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีการจัดงานแนะแนวการศึกษา
ต่อประเทศญี่ปุ่น และการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นคร้ังที่ 46 ณ 
โรงแรม Centara Grand at Central World งานแนะแนวการศึกษา
ต่อประเทศญี่ปุ่น จัดโดย องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น 
(JASSO) ถือเป็นงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย 
 งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในครั้งน้ี มีมหาวิทยาลัยใน
ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นและหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมออก 
บู๊ทจ�านวน 81 แห่ง มีผู้เข้าร่วมงานจ�านวน 2,605 คน งานในวันนั้นมีการ
แนะน�าโรงเรยีนพร้อมทัง้ให้ค�าปรกึษารายบคุคลในเรือ่งทนุการศกึษาและ
การสอบเข้า นอกจากนีย้งัมกีารบรรยายเกีย่วกบัทนุการศกึษาของรฐับาล

เหล่านี้จัดโดยอาจารย์และนักเรียนจากสมาคมอิเคโนโบสาขาต่างๆ อาทิ
เช่น สาขากรุงเทพฯ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ และออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่ง
ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าชม
 นอกจากนี้ มีการบรรยายโดยปรมาจารย์ อิเคโนโบ เซนเอ เจ้าส�านัก
อิเคโนโบ รุ่นที่ 45 และสาธิตการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น “อิเคะบะนะ” โดย
อาจารย์โมะริเบะ ทะคะชิ ณ ท�าเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ผู้เข้าร่วมงาน
ในวันนั้นได้เข้าใจถึงประวัติและปรัญชาในการจัดดอกไม้แบบ “อิเคะบะ
นะ” อย่างลึกซึ้ง งานในครั้งนี้ได้ส�าเร็จลุล่วงด้วยความชื่นมื่นของทุกฝ่าย

ญี่ปุ่น และการบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่เคยเดินทางไปศึกษาต่อ ณ 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นโอกาสดีส�าหรับผู้ที่สนใจ
 นอกจากนี ้ในการประกวดสนุทรพจน์ภาษาญีปุ่น่ มผีูผ่้านการคดัเลอืก
จากการเขียนเรียงความในระดับนักเรียนม.ปลายและในระดับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป ประเภทละ 10 คน ส�าหรับการแข่งขัน
ในระดับนักเรียน ม.ปลาย ใช้เวลาคนละ 3 นาที และในระดับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป ใช้เวลาคนละ 5 นาที ผู้เข้าแข่งขันจะกล่าว
สุนทรพจน์โดยไม่อ่านจากต้นฉบับ เกณฑ์การตัดสินได้พิจารณาจาก 
ลักษณะการแสดงออก ส�าเนียงภาษาญี่ปุ่น และทัศนะในเนื้อหา เป็นต้น 
 ส�าหรับผู้ชนะเลิศการประกวดได้รับรางวัลเดินทางไปทัศนศึกษา ณ 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทเอกชนและองค์กรต่างๆ 



 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย และสมาคมกีฬารักบี้
ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ส่งเยาวชนไทยผู้มีความสนใจในกีฬารักบี้และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากทางสมาคมจ�านวน 15 คน ไปยังประเทศญี่ปุ่น
ภายใต้โครงการ “JENESYS2019” หวัข้อ Japan-ASEAN Youth Sports 
Exchange (Rugby)  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียแปซิฟิก อันเป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการ Japan’s Friendship Ties Programs ด�าเนนิการโดยกระทรวง
การต่างประเทศญี่ปุ่น โดยในคร้ังน้ีเยาวชนผู้สนใจในกีฬารักบี้และเจ้า
หน้าที่จากสมาคมกีฬารักบี้ จากอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ ทั้งหมด 
165 คน ได้แก่ บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์,       

 นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ริเริ่มโครงการ 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 ซึ่ง
นักเรียนเหล่านี้จะสามารถพัฒนาทักษะความสามารถในระดับนานาชาติ 
และเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับประเทศต่างๆ
        AFS Intercultural Programs ประเทศญี่ปุ่น ได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงศกึษาธกิาร วฒันธรรม กฬีา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีให้เป็น
ผูด้�าเนนิการโครงการ Kakehashi ร่วมกบัมลูนธิหิรือองค์กรซ่ึงให้ความร่วม
มอืกบั AFS Intercultural Programs ในประเทศต่างๆและองค์กรพฒันา
เอกชนในภูมิภาคเอเชียระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 
 ในวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 AFS Intercultural Programs 
ประเทศไทย ได้จัดการปฐมนิเทศน์แก่นักเรียนมัธยมปลายผู้เข้าร่วม
โครงการ Kakehashi 2019 รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 8 เดือน จ�านวน 
64 คน โดยแบ่งเป็นจากประเทศไทย 16 คน กัมพูชา 9 คน ลาว 11 คน                                                                                                
เมียนมาร์ 12 คน และเวียดนาม 16 คน โดยมีนายมาซาฮารุ คุบะ 
เลขานุการเอก จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ ่นเป็นผู้กล่าวอวยพรแก่
นักเรียนทั้งหมดก่อนออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น

โครงการ JENESYS2019 Japan-ASEAN Youth Sports Exchange (Rugby) 

โครงการ Kakehashi 2019 รุ่นที ่2

ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, เวียดนาม และติมอร์ตะวันออก โดยเดินทาง
ระหว่างวนัที ่13 ถงึ 21 กนัยายน พ.ศ. 2562 ไปยงักรงุโตเกยีวและจังหวดั                                                                                              
ชซิโึอกะ ท�ากจิกรรมแลกเปลีย่นผ่านกฬีารกับี ้เช่น การทศันศกึษาโรงเรียน
และท�ากิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเยาวชนญี่ปุ่น ฟังการบรรยาย ฝึกเล่นกีฬา 
Tag Rugby ร่วมกนักบัประเทศอืน่ๆ เข้าเยีย่มคารวะ ณ กระทรวงการต่าง
ประเทศ และเข้าชมการแข่งขันเปิดงาน Rugby World Cup 2019 
 นายมาซาฮารุ คุบะ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ได้
กล่าวอวยพรแก่เยาวชนที่มาเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ณ  สนามราชมังคลา
กฬีาสถาน ระหว่างวนัที ่11 ถงึ 12 กนัยายน พ.ศ. 2562 ซึง่จดัโดย สมาคม
กีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย
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ปลาซัมมะย่าง
ซอสคะบะยะกิ
 ฤดใูบไม้ร่วงของประเทศญีปุ่น่
อุดมไปด้วยอาหารที่มีรสชาติ
อร่อย โดยเฉพาะ “ปลาซัมมะ”                                                      
ที่ อร ่อยที่ สุ ด ในช ่ วง เวล านี้
เนื่องจากอุดมไปด้วยไขมัน ถือ
เป ็นอาหาร เลิศรส ท่ี สุดของ
ฤดูกาลนี้
 ปลาซัมมะชุบด้วยแป้งสาลี
บางๆ น�ามาย่างบนเตาถ่านทาด้วย
ซอสรสหวานและเค็ม เข้ากันได้
เป็นอย่างดีกับข้าวสวยร้อนๆ 

© a_collection /amanaimages

1. ตัดส่วนหัวและหางของปลาซัมมะทิ้ง จากนั้นหั่นปลาออกเป็น 3 
ส่วน น�าเครื่องในของปลาออกให้หมดแล้วล้างด้วยน�้าสะอาด ซับน�้า
บนตัวปลาให้แห้งด้วยกระดาษส�าหรับท�าอาหาร 
2. ผสมซอสโชยุ มิริน เหล้าสาเก น�้าตาล ในถ้วยให้เข้ากัน 
3. ใส่น�า้มนัลงบนกระทะส�าหรบัย่าง รอจนน�า้มนัร้อนแล้วจงึน�าปลา
ที่เตรียมไว้แล้วในข้อ 1 ชุบด้วยแป้งสาลีบางๆ แล้วจึงน�าลงไปย่างบน

กระทะ ย่างปลาทัง้สองด้านจนสีผิวของปลาเหลืองสวย จากนัน้  เมือ่
ย่างปลาจนสุกได้ที่แล้ว เทซอสที่ผสมไว้ในข้อ 2 ลงไปและคลุกเคล้า
กับปลาให้ทั่วทั้งชิ้น
4. น�าปลาท่ีปรุงส�าเร็จแล้วจัดลงบนจาน จากน้ันเติมพริกป่นญี่ปุ่น
ตามที่ชอบ

ปลาซัมมะย่างซอสคะบะยะกิ
วัตถุดิบส�าหรับ 2 ที่ เครื่องปรุงรส

ปลาซัมมะ
แป้งสาลี                      

ซอสโชยุ
มิริน
เหล้าสาเก
น�้าตาล
พริกป่นญี่ปุ่น
น�้ามันพืช         

2 ตัว
ปริมาณพอเหมาะ

1.5 ช้อนโต๊ะ 
2 ช้อนโต๊ะ
2 ช้อนโต๊ะ    
1 ช้อนโต๊ะ  

ปริมาณพอเหมาะ
2 ช้อนโต๊ะ

เพียงแสกน QR Code ด้วยกล้องของโทรศัพท์
มือถือ ท่านก็สามารถอ่านวารสารจากญี่ปุ่นใน
รปูแบบไฟล์ PDF พร้อมทัง้ฉบบัย้อนหลังใน 1 ปี

อา่นวารสารจากญีปุ่่นยอ้นหลงัผา่น QR Code


