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มหกรรมกฬีาโอลมิปิก

และพาราลมิปิก 2020

ณ กรุงโตเกยีว



	ในช่วงฤดูร้อน	ปีค.ศ.	2020	ที่จะถึงนี้	มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติจะถูกจัดขึ้น	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง		แสงรัศมีที่แจ่ม
จรัสของเหล่านักกีฬาจะแผ่ขยายไปทั่วทุกมุมโลกและเชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกัน	ช่วงเวลานี้ทั่วทั้งโลกได้ถูกหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว	ความสามารถที่
เฉิดฉายของนักกีฬาทุกๆคนที่เข้าร่วมในการแข่งขันจะกลายเป็นต�านานอันยิ่งใหญ่ที่ถูกจดจ�าข้ามผ่านไปยังอนาคต	
	 ในปี	ค.ศ.	1964	ได้มีการจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก	ณ	กรุงโตเกียว	จวบจนเวลาได้ล่วงเลยผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษ	มหกรรมกีฬา
โอลมิปิกและพาราลมิปิก	จะถกูจดัขึน้	ณ	กรงุโตเกยีว	ประเทศญีปุ่น่อีกครัง้	การแข่งขนักีฬาในครัง้นี	้จะมนัีกกฬีา	ผูเ้กีย่วข้อง	และ	นกัท่องเทีย่วจ�านวน
มหาศาลจากท่ัวโลกเดนิทางเยอืนประเทศญีปุ่น่	ซึง่มหกรรมในครัง้นีจ้ะช่วยดงึดดูความต่ืนตาตืน่ใจ	อกีทัง้สร้างความประทบัใจจากผูค้นทัว่ทัง้ประเทศ
ญี่ปุ่นและทั่วโลก	การแข่งขันที่ยอดเยี่ยมนี้จะถูกบันทึกและอยู่ในความทรงจ�าที่จะตราตรึงอยู่ในใจของผู้คนอย่างไม่มีวันลบเลือน	

มหกรรมกฬีาโอลมิปกิและ
พาราลมิปิก 2020 ณ กรงุโตเกยีว
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ชื่ออย่างเป็นทางการ	 :	การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก	ครั้งที่	
32	ณ	กรุงโตเกียว	
ชื่อภาษาอังกฤษ : Games of the XXXII Olympiad
ช่วงเวลาในการจดัการแข่งขนั	:	วนัศกุร์ที	่24	กรกฎาคม	
-	วันอาทิตย์ที่	9	สิงหาคม	ค.ศ.2020
ประเภทกีฬาแข่งขัน	:	33	ประเภท	(ในการแข่งขันครั้ง
นี้	คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้เพิ่มประเภทกีฬาการ
แข่งขันอีก	 5	 ประเภท	 ได้แก่	 เบสบอลและซอฟท์บอล	
คาราเต้โด	สเก็ตบอร์ด	ปีนหน้าผา	และกระดานโต้คลื่น)	
จ�านวนประเทศและเขตการปกครองท่ีเข้าร่วม	 :	 204	
ประเทศและเขตการปกครอง
จ�านวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน	:	10,500	คน
จ�านวนเหรียญรางวัล	:	962	เหรียญ	
จ�านวนบัตรเข้าชม	:	8.8	ล้านใบ	

ชือ่อย่างเป็นทางการ	:	การแข่งขนักฬีาพาราลมิปิก2020	
ณ	กรุงโตเกียว	
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Tokyo	2020	Paralympic	Games
ช่วงเวลาในการจัดการแข่งขัน	 :	 วันอังคารที่	 25	
สิงหาคม		-	วันอาทิตย์ที่	6	กันยายน	ค.ศ.2020
ประเภทกีฬาแข่งขัน	:	22	ประเภท	
จ�านวนประเทศและเขตการปกครองท่ีเข้าร่วม	 :	 164	
ประเทศและเขตการปกครอง
จ�านวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน	:	4,237	คน
จ�านวนเหรียญรางวัล	:	1,522	เหรียญ	
จ�านวนบัตรเข้าชม	:	2.5	ล้านใบ	

	 กีฬามีพลังในการเปล่ียนแปลงโลกและ
อนาคต	ในปี	ค.ศ.	1964	การแข่งขนักฬีาโอลมิปิก	
ณ	 กรุงโตเกียว	 ได้เปลี่ยนแปลงประเทศญี่ปุ่น
อย่างยิ่งใหญ่	 มหกรรมกีฬาโอลิมปิกและพารา
ลิมปิก	2020	ณ	กรงุโตเกยีว	จะเป็นมหกรรมกฬีา
โอลมิปิกและพาราลมิปิกทีม่กีารน�านวตักรรมมา
ใช้มากที่สุดในประวัติศาสตร์และน�ามาซ่ึงการ
ปฏิรูปอย่างสร้างสรรค์ให้กับโลกภายใต้แนวคิด
ที่ส�าคัญ	3	ประการ	อันได้แก่	“พยายามเพื่อก้าว
ไปสู่ขีดสุดความสามารถของตนเอง	(เอาชนะตัว
เอง)”	“ยอมรับซึ่งกันและกัน	(ความสามัคคีและ
ความหลากหลาย)”	“สืบต่อไปยังอนาคต”	

มหกรรมกีฬาโอลิมปกิ 2020 ณ กรงุโตเกยีว

มหกรรมกีฬาพาราลมิปกิ 2020 ณ กรงุโตเกยีว 

วสัิยทศันข์องการแขง่ขนักฬีา



มหกรรมกฬีาโอลมิปกิและ
พาราลมิปกิ 2020 ณ กรงุโตเกยีว
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คณะกรรมการโอลมิปิกสากลได้มีมติให้กรงุโตเกียวประเทศ

ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพารา

ลิมปิกฤดูร้อน	ในปีค.ศ.	2020	ซึ่งถือเป็นครั้งที่	2	นับตั้งแต่	

ปีค.ศ.	1964	หรือเมื่อ	56	ปีที่แล้ว
7 กันยายน

25 เมษายน 

21 สิงหาคม

1 เมษายน 

28 กุมภาพันธ์ 

ฤดใูบไมผ้ลิ 

26 มนีาคม 

13-25 สิงหาคม 

24 กรกฎาคม 

25 สิงหาคม 

31 มนีาคม 

ฤดรูอ้น 

ก�าหนดตราสญัลกัษณ์ของมหกรรมกฬีาโอลมิปิกและพารา

ลิมปิก	2020	ณ	กรุงโตเกียว

ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก	2016	ณ	ริโอ	เด	จาเนโร	มีการ

ส่งต่อธงโอลิมปิก	ให้แก่โตเกียวเจ้าภาพในครั้งต่อไป

เริ่มต้น	 โครงการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อน�าชิ้นส่วนของ

อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้นมาผลิตเป็นเหรียญรางวัลที่จะมอบให้แก่

นักกีฬา

ก�าหนดตัวมาสคอทประจ�ามหกรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก	

2020	ณ	กรุงโตเกียว

เริ่มจ�าหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

เริ่มจ�าหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก

วิ่งคบเพลิงพาราลิมปิก

พิธีเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิก	2020	ณ	กรุงโตเกียว

พิธีเปิดมหกรรมกีฬาพาราลิมปิก	2020	ณ	กรุงโตเกียว

เริม่ต้นวิง่คบเพลงิโอลมิปิกจากจงัหวดัฟุคชิุมะ	และจากน้ันจะวิง่

ในเส้นทางต่างๆ	ทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น	

ปิดโครงการรวบรวมขยะอิเลก็ทรอนิกส์ทีจ่ะน�าชิน้ส่วนของอปุกรณ์ไฟฟ้าเหล่าน้ันมาผลติเป็นเหรยีญรางวลั

เสน้ทางสูม่หกรรมกฬีาโอลมิปิกและ
พาราลมิปิก 2020 ณ กรงุโตเกยีว
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	เม่ือวันที่	 25	 เมษายน	 ค.ศ.	 2016	 คณะกรรมการจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิก	 ได้ประกาศตราสัญลักษณ์ประจ�าการแข่งขัน
โตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์		2020	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตราสญัลักษณม์หกรรมกฬีาโอลมิปกิและ
พาราลมิปิก 2020 ณ กรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่่น 

แนวคิด		 :	ในประวัติศาสตร์	พบว่ารูปแบบลายตารางได้รับความนิยมและแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก		ส�าหรับประเทศ
ญี่ปุ่น	ลายตาราง	เป็นที่รู้จักกันดีมาตั้งแต่ในสมัยเอโดะ	(ค.ศ.	1603-1867)	ในชื่อ	“ichimatsu	moyo”	พร้อมการออกแบบ
ลายตารางด้วยสีคราม	(indigo	blue)	ซึ่งเป็นสีดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่น	แสดงถึงความงดงาม	และสะท้อนลักษณะความเป็น
ญี่ปุ่น	การผสมผสานรูปทรงสี่เหลี่ยม	3	รูปแบบที่มีรูปทรงแตกต่างกันไป	สะท้อนความหลากหลายในประเทศ	วัฒนธรรม	และ
ความคิด	 ซึ่งแม้จะมีความแตกต่าง	 แต่ยังมีความกลมกลืนรวมกันเป็นหน่ึงเดียว	 ดังเช่นข้อความที่ว่า	 “เอกภาพในความหลาก
หลาย	(Unity	in	Diversity)”	และยงัแสดงถงึ	จดุมุง่หมายของการแข่งขนักฬีาโอลมิปิกและพาราลมิปิก	เพือ่ส่งเสรมิการยอมรับ
ในความหลากหลาย	และเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกัน	

ชือ่ผลงาน : “Harmonized Chequered Emblems”
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	การก�าหนดมาสคอทประจ�ามหกรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก	 2020	ณ	กรุงโตเกียว	 มาจากการลงคะแนนเสียงโหวตของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ใช้วิธีการนี้	การลงคะแนนเสียงโหวตด�าเนินขึ้นระหว่างธันวาคม	ค.ศ.	
2017	-	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	2018	โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนญี่ปุ่นทั้งในและนอกประเทศรวม	16,769	แห่งเข้าร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้	โดยรูปแบบมาสคอทที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นมาสคอทประจ�าการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับคะแนนโหวต	109,041	คะแนน	
	 ในวันอาทิตย์ที่	22	กรกฎาคม	ค.ศ.	2018	ได้มีการเปิดตัวมาสคอทประจ�ามหกรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก	2020	ณ	กรุงโตเกียว	โดยในการ
เปิดตัวมาสคอทได้มีการประกาศชื่อของมาสคอท	ได้แก่	“MIRAITOWA”	มาสคอทประจ�ามหกรรมกีฬาโอลิมปิก2020	และ	“SOMEITY”	มาสคอท
ประจ�ามหกรรมกีฬาพาราลิมปิก2020	ในครั้งนี้จึงถือโอกาสแนะน�ามาสคอทประจ�าการแข่งขันทั้งสองตัว

	 ชื่อของ	“MIRAITOWA”	มาจากค�าว่า	“มิไร	แปลว่า	อนาคต”	
และ	“โทะวะ	แปลว่า	ชัว่นรัินดร์”	รวมกนั	แสดงถึงอนาคตทีส่ดใสชัว่
นิจนิรันดร์	การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้	จะช่วยส่องสว่างจิตใจ
ของผู้คนทั่วโลก	ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังแห่งอนาคต

	 ชื่อของ	“SOMEITY”	มาจาก	"Someiyoshino"	สายพันธุ์ของ
ซากุระที่เป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น	และค�าว่า	 "so	mighty	หมายถึง	
พลังอันแข็งแกร่ง"	 มาสคอท	 “SOMEITY”	 จึงแสดงให้รู้สึกถึงดอก
ซากรุะและความเข้มแขง็	การแข่งขนักฬีาพาราลมิปิกในครัง้นีส้ะท้อน
ถงึความช่ืนชอบในดอกซากรุะของชาวญีปุ่น่และเป็นสญัลกัษณ์แสดง
ให้เหน็ถงึความยอดเยีย่มและแขง็แกร่งของเหล่านกักฬีาพาราลมิปิก

มาสคอทประจ�ามหกรรมกฬีาโอลมิปกิและ
พาราลมิปิก 2020 ณ กรงุโตเกยีว

มหกรรมกฬีาโอลมิปกิและ
พาราลมิปกิ 2020 ณ กรงุโตเกยีว

MIRAITOWA SOMEITY
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	ในเดือนมีนาคม	ค.ศ.	2019	มีการประกาศ	“โครงการน�าหุ่นยนต์มาใช้ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก	2020	ณ	กรุงโตเกียว”	เพื่อให้
สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของการแข่งขนักฬีาในครัง้นีว่้า	“เป็นมหกรรมกฬีาโอลมิปิกและพาราลมิปิกทีม่กีารน�านวตักรรมมาใช้มากทีส่ดุในประวตัศิาสตร์
และน�ามาซึ่งการปฏิรูปอย่างสร้างสรรค์ให้กับโลก”
	 ในครั้งนี้จะขอแนะน�าหุ่นยนต์	4	ชนิดที่จะน�ามาใช้ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก	2020	ณ	กรุงโตเกียว	ซึ่งจะก้าวไปสู่การเป็นมหกรรม
กีฬาแห่งนวัตกรรม

โครงการหุน่ยนต์ในมหกรรมกฬีาโอลมิปิก
และพาราลมิปกิ 2020 ณ กรงุโตเกียว

	 คณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา
โอลมิปิกและพาราลมิปิก	2020	ณ	กรงุโตเกยีว	ร่วม
มอืกบับรษิทัToyota	Motor	Corporation	พฒันา
หุ่นยนต์	MIRAITOWA	และ	SOMEITY	ซึ่งเป็นมาส
คอทของการแข่งขันกีฬาในคร้ังนี้	 โดยมีแผนจะน�า
หุ่นยนต์นี้มาต้อนรับนักกีฬาและผู้เข้าชมในสถานที่
ต่างๆ	 นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความเพลิดเพลินใน
รูปแบบใหม่	 ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ	 เข้าถึงการแข่งขัน
กีฬาได้มากยิ่งขึ้น
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หุน่ยนต์  MIRAITOWA และ SOMEITY 
มาสคอทของมหกรรมกฬีาโอลมิปิกและพาราลมิปกิ 2020 ณ กรงุโตเกยีว
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Humanoid T-HR3 T-TR1

FSR

หุน่ยนต์

หุน่ยนตผ์ูช้ว่ยในการส่ือสารระยะทางไกล 

หุน่ยนตผ์ูช้ว่ยการจดัการแขง่ขนัในสนาม 

	 หุ่นยนต์ชนิดนี้	 ช่วยถ่ายทอดให้ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
จากการแข่งขนัสามารถสมัผสัถงึความรูส้กึเสมอืนว่าตวัเองอยู	่
ณ	 จุดนั้น	 โดยผ่านการสะท้อนการเคลื่อนไหวหรือแรงสัมผัส
มายังหุ่นยนต์	Humanoid	ชนดินี	้ยกตวัอย่างเช่น	การสนทนา
หรือการจับมือกับนักกีฬา	เป็นต้น

	 FSR	คอื	หุ่นยนต์ทีต่ดิตัง้ระบบขบัเคลือ่นอตัโนมตัเิพือ่น�ามาใช้
ในดูแลจัดการการแข่งขันกีฬากรีฑาประเภทลาน	หุ่นยนต์ชนิดนี้
สามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดและสามารถขับเคลื่อนไป
โดยอตัโนมัตจิงึสามารถเคลือ่นทีน่�าเจ้าหน้าทีเ่พือ่หลกีเลีย่งการใช้
เส้นทางทีม่สีิง่กีดขวาง	อกีทัง้	ยงัสามารถเกบ็และขนย้ายอปุกรณ์
ในการแข่งขัน	 เช่น	 แหลน	หรือ	 ค้อน	ที่ถูกขว้างโดยนักกีฬาใน
ระหว่างแข่งขัน	 เพื่อช่วยลดการใช้เวลาและแรงงานของเจ้า
หน้าที่ในการเก็บอุปกรณ์	โดยได้ร่วมมือกับสหพันธ์สมาคมกรีฑา
นานาชาติในการพัฒนา

	 หุ่นยนต์ชนิดน้ี	 สามารถเคลื่อนที่ได้	 โดยติดต้ังกล้องที่
สามารถหมุนได้	360	องศาและหน้าจอแสดงภาพ	ซึ่งจะแสดง
ภาพให้ผู้คนท่ีอยู่ในระยะไกลสามารถสัมผัสความรู้สึก	ณ	 จุด
นั้นโดยผ่านภาพบนหน้าจอ	 เพื่อช่วยให้สัมผัสถึงบรรยากาศ
ของกิจกรรมและช่วยในการสื่อสารระหว่างกัน
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	เหรียญรางวัลไม่ว่าจะเป็นเหรียญทอง	เงิน	หรือทองแดง	ที่จะมอบให้กับเหล่านักกีฬาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกครั้งนี้	 ไม่เพียง
แต่เป็นเครือ่งหมายแสดงความภาคภมูใิจสงูสดุส�าหรบัเหล่านกักฬีาเท่านัน้	ส�าหรบัในครัง้นีป้ระเทศญีปุ่น่ยงัน�าเสนอวัฒนธรรมและเสน่ห์อันงดงามให้
กับทุกๆสายตาทุกดวงของชาวโลกได้เห็น
	 คณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก	2020	ณ	กรุงโตเกียว	ได้ท�าโครงการ	“Tokyo	2020	Medal	Project”	เพื่อ
เพิ่มคุณค่าให้กับเหรียญรางวัล	โดยการน�าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก	เช่น	โทรศัพท์มือถือ	และ	กล้องดิจิทัล	ที่ไม่ใช้แล้วมาเปลี่ยนเป็นเหรียญรางวัลใน
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกครั้งนี้
	 ถอืเป็นคร้ังแรกในประวัตศิาสตร์ของมหกรรมกฬีาโอลมิปิกและพาราลิมปิก	ทีม่กีารผลติเหรยีญรางวัลทัง้เหรยีญทอง	เงนิ	และทองแดงทีจ่ะมอบให้
กบันกักฬีา	โดยใช้โลหะต่างๆทีไ่ด้จากขยะอเิลก็ทรอนกิส์	เช่น	เครือ่งใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก	โครงการนีเ้ริม่ต้นตัง้แต่ฤดใูบไม้ผลิ	ในปีค.ศ.	2017	โดยประกาศ
รวบรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ไม่ใช้แล้วของประชาชน	เพื่อรวบรวมโลหะที่จ�าเป็นในการผลิต	และโครงการได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่	31	มีนาคม		ค.ศ.	
2019	
	 ในประเทศญีปุ่น่มคี�าว่า	“โมตไตไน	แปลว่า	เสยีดายของ”	ซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัอย่างแพร่หลายในโลกปัจจบุนั	เป็นวธิกีารคิดถงึ	การใช้ส่ิงของอย่างรูค้ณุ
ค่า	หากของยังสามารถใช้ได้ก็ควรจะใช้		ไม่ทิ้งขวางอย่างเปล่าประโยชน์	โครงการในครั้งนี้	ได้น�าเสนอแนวความคิดในเรื่องนี้	ในปัจจุบันมีการถกเถียง
กันอย่างกว้างขวางถึงวิธีการในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก	หากการด�าเนินโครงการในครั้งนี้จะช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมในการรีไซเคิลไป
ยังทั่วทุกมุมโลกได้	ก็ถือเป็นความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ของมหกรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก	2020	ณ	กรุงโตเกียว	

ด้านหน้าเหรียญรางวัลของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก	2020	ณ	กรุงโตเกียว ด้านหน้าเหรียญรางวัลของการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก	2020	ณ	กรุงโตเกียว

โครงการรวบรวมขยะอเิลก็ทรอนกิส์
เพ่ือน�ามาผลติเปน็เหรยีญรางวลั



มหกรรมกฬีาโอลมิปกิและ
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ขอ้มูลจ�าเพาะของคบเพลิงในมหกรรมกฬีาโอลมิปิก 2020 ณ กรงุโตเกยีว

9

©Tokyo2020

©Tokyo2020

	 การวิ่งคบเพลิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก	 เร่ิมต้นจากพิธีจุด
ไฟที่ได้มาจากแสงอาทิตย์ในมหาวิหารบนยอดเขาโอลิมเปีย	
ประเทศกรีซ	 จากนั้นจะมีการวิ่งคบเพลิงในประเทศกรีซ	 และ
ส่งต่อไปยังประเทศเจ้าภาพ	 ก่อนจะเร่ิมต้นพิธีเปิดการแข่งขัน	
“การวิง่คบเพลงิ”	สญัลกัษณ์ของโอลมิปิก	เป็นการแสดงออกถงึ	
“สนัตภิาพ	ความสามคัค	ีและมติรภาพ”	ซึง่เป็นอดุมคตขิองการ
แข่งขนักีฬาโอลิมปิกทีจ่ะแผ่ขยายไปทัว่ทกุพืน้ทีข่องประเทศเจ้า
ภาพจดัการแข่งขนั	นอกจากนีย้งัช่วยดงึดดูความสนใจและความ
มุ่งหวังในการแข่งขันกีฬา	
	 ส�าหรับคบเพลิงที่ใช้ในการวิ่งคบเพลิงในมหกรรมกีฬา
โอลมิปิก2020	ณ	กรงุโตเกยีว	ได้ถกูออกแบบเป็นรปูดอกซากรุะ	
ดอกไม้ที่ชาวญี่ปุ่นมีความคุ้นเคยและรู้สึกใกล้ชิดมากท่ีสุด	 ใน
เดอืนมนีาคม	ค.ศ.	2020	ประเทศญีปุ่น่จะเข้าสูฤ่ดใูบไม้ผล	ิพร้อม
กันนี้จะมีการวิ่งคบเพลิงภายใต้แนวคิด	“เส้นทางแห่งความหวัง	
(Hope	Lights	Our	Way)”	ไปทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น
	 รูปทรงของคบเพลิงโอลิมปิกได้ถูกออกแบบเพื่อให้เกิดเปลว
ไฟในส่วนกลีบดอกซากุระ	ทั้ง	5	กลีบ	แสงไฟจากแต่ละกลีบจะ
รวมกนับรเิวณจดุศนูย์กลางและท�าให้เกดิแสงสว่างไสวมากยิง่ข้ึน
ตามแนวความคดิ	“เส้นทางแห่งความหวงั”	แสงไฟจากคบเพลงิ
ประกอบไปด้วยกระบวนการเผาไหม้	2	ชนิด	คือ	การเผาไหม้ที่
เกิดเปลวไฟสีน�้าเงิน	และการเผาไหม้ที่ไม่เกิดเปลวไฟ	ซึ่งจะช่วย
ท�าให้เปลวไฟสีแดงส่องสว่างและติดไฟอย่างต่อเนื่อง	การวิ่งคบ
เพลิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2020	ณ	 กรุงโตเกียว	 จะใช้เวลา
ยาวนานถึง	 121	 วัน	 การออกแบบคบเพลิงดังกล่าวจะช่วยให้
คบเพลงิตดิไฟส่องสว่างและสง่างามในทกุๆสภาพแวดล้อมทัว่ทัง้
ประเทศญี่ปุ่น	ไม่ว่าจะเป็นเวลา	ฤดูกาล	สภาพภูมิอากาศ	และ
สภาพภูมิประเทศใดๆ	
	 วัสดุในการท�าคบเพลิงส่วนหน่ึงท�าจากอลูมิเนียมของบ้าน
พักชั่วคราวผู้ประสบภัย	ในช่วงฟื้นฟูหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้ง
ใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นโดยน�ามาใช้ถึง	 30%	
ของวัสดุทั้งหมด	บ้านพักชั่วคราวที่ช่วยดูแลการด�าเนินชีวิตของ
ผูป้ระสบภยั	ได้ถกูเปลีย่นเป็นคบเพลงิโอลิมปิกซ่ึงสะท้อนให้เหน็
ถึงสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ	 และส่งผ่านความก้าวหน้าของการ
ฟื้นฟู	พื้นที่ประสบภัยในแต่ละก้าวไปสู่ชาวโลก	

710	มิลลิเมตร

1.2	กิโลกรัม	(ตัวคบเพลิง	1	กก.	+	เชื้อเพลิง	200	กรัม)	

Sakura	Gold

ความยาว

น�า้หนัก

สี

วัสดุ

การวิง่คบเพลงิ
ในมหกรรมกฬีาโอลมิปิก
2020 ณ กรงุโตเกยีว

อลูมิเนียม	(30%	เป็นอลูมิเนียมที่รีไซเคิล

มาจากบ้านพักชั่วคราวผู้ประสบภัย)
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ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น 

ค�าเชียรใ์นภาษาญีปุ่่น
	 สวัสดทุีกท่าน	ส�าหรับคอลัมน์ห้องเรียนภาษาญ่ีปุ่นของเราคร้ังน้ีก็นับเป็นคร้ัง

ที่	3	แล้ว	ซึ่งที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ค�าศัพท์ง่ายๆในชีวิตประจ�าวันกัน	แต่ส�าหรับ

คร้ังน้ีจะขอเปล่ียนแนวสักนิดเป็นตอนพิเศษ	 เน่ืองจากในปีหน้า	 ปีค.ศ.	 2020	

จะมีการจัดงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก	 2020	ณ	 กรุงโตเกียว	

ประเทศญี่ปุ่น	วารสารจากญี่ปุ่นฉบับนี้จึงอยากจะขอแนะน�าค�าศัพท์เกี่ยวกับค�า

เชียร์ ในภาษาญี่ปุ่น	เพื่อเตรียมพร้อมสู่งานกีฬาระดับโลกที่ก�าลังจะมาถึง

ส�าหรับคนญี่ปุ่นแล้ว การเชียร์ก็นับเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เช่นกัน
พวกเขาจึงจริงจังกับมันมาก แม้แต่กองเชียร์กีฬาในโรงเรียนที่ญี่ปุ่นก็ยังเชียร์กันอย่าง
จริงจังทั้งเปล่งเสียงและใช้การแสดงที่มีพลังอย่างมากจึงน่าสนใจว่ากองเชียร์ในงาน

แข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่จะมีในปีหน้านี้จะแสดงพลังให้เห็นกันอย่างไรบ้าง
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

เดิมทีมาจากค�าว่า	 กัมบะ
รุ	 เป ็นค�ากริยาแปลว่า
พยายาม	 เมื่อเปลี่ยนจาก	
ร	ุเป็นรูป	เระ	จะกลายเป็น
รปูค�าสัง่	ซึง่ใช้เป็นค�าเชียร์
ให้พยายามสู้ต่อไปนั่นเอง

ค�าว่า	อิเคะ	 เป็นค�ารูป
ค�าสั่งที่ผันมาจากค�า
กริยา	 อิคุ	 แปลว่าไป	
เมื่อพูดติดๆกันจึงแปล
ว่า	ไปเลยไปเลย	ซึง่เป็น
ค�าเชียร์ที่มีความหมาย
คล้ายกับ	Go!	Go!	 ใน
ภาษาอังกฤษนั่นเอง

เป ็ นค� าที่ ม า จ ากภาษา
อังกฤษคือค�าว่า	 Hurray	
หรือ	 Hurrah	 ซึ่งถ้าใช้แค	่
ฮเุร	ค�าเดยีวจะมคีวามหมาย
แบบเดียวกับ	 บันไซ	 ด้วย	
คือเป็นค�าแสดงความรู้สึก
ชื่นชมยินดี	 แต่เมื่อใช้ติดๆ
กันเป็น	ฮุเรฮุเร	ก็จะเป็นค�า
เชียร์ให้สู้หรือพยายามเข้า

ค�านี้ก็เป็นค�าผันมาจาก
ค�ากริยาคือค�าว่า	มะเคะรุ	
ซึ่งแปลว่าแพ้	เมื่อเติม	นะ	
เข้าไป	 ท�าให้เป็นรูปค�าสั่ง
ห้าม	จึงกลายเป็นค�าเชียร์
ในความหมายว่า	อย่ายอม
แพ้นะ	ห้ามแพ้นะ	นั่นเอง

พยายามเข้า

ไปเลยไปเลย	/	ลุยเลยลุยเลย

อย่ายอมแพ้นะ

กัมบะเระ

อิเคะอิเคะ ฮุเรฮุเร สู้สู้

มะเคะรุนะ
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	 รางวัลโนเบลสาขาเคมีประจ�าปี	 2019	 มอบให้แด่ผลงานการพัฒนา
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งมีน�้าหนักเบา	 มีความทนทานและสามารถชาร์ต
ไฟฟ้าได้	 ในปัจจุบัน	 เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ	 เคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค	 หรือแม้กระทั่งรถยนต์ไฟฟ้าต่างใช้แบตเตอรี่ชนิดนี	้	
นอกจากนี้	 เนื่องจากแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนสามารถเก็บพลังงานจากแสง
อาทิตย์และพลังงานจากลมได้ในปริมาณมาก	จึงมีความมุ่งหวังว่า	ในอนาคต
อาจจะไม่จ�าเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล	อีกต่อไป
	 ในปี	 ค.ศ.	 1985	 ศาสตราจารย์	 ดร.โยชิโนะ	 อากิระ	 ได้ท�าการผลิต
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งสามารถใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ข้ึนเป็นครั้ง
แรก	 ด้วยความส�าเร็จในครั้งนั้น	 ท�าให้ได้แบตเตอรี่ที่มีน�้าหนักเบาและมีอายุ

แนะน�ำชำวญี่ปุ่นผู้ได้รับรำงวัลโนเบล

ประจ�ำปี ค.ศ. 2019

ศำสตรำจำรย์ ดร.โยชิโนะ อำกิระ

สมาชิกกิตติมศักดิ์ บริษัท Asahi Kasei Corporation และ

ศาสตราจารย์ บัณฑิตวิทยาลัยภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเมโจ (เกิดใน ปี ค.ศ. 1948) 

เหตุผลที่ ได้รับรำงวัล : พัฒนำแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

การใช้งานยาวนาน	และถึงแม้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีพลังงานลดลงก็สามารถน�ามา
ชาร์ตพลังงานไฟฟ้าได้อีกหลายต่อหลายครั้ง	จนได้รับการยกย่องว่าเป็นการ
สร้างพืน้ฐานทีส่�าคญัในการลดบทบาทการใช้เชือ้เพลงิจากฟอสซลิและก้าวเข้า
สูส่งัคมการสือ่สารแบบไร้สายซึง่สร้างคณุประโยชน์อย่างใหญ่หลวงให้กับผูค้น	
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่	ศาสตราจารย์	ดร.โยชิโนะ	อากิระได้พัฒนาขึ้นมา
นั้น	 กลายเป็นชิ้นส่วนส�าคัญที่ขาดเสียไม่ได้ในโทรศัพท์มือถือ	 หรือ	 รถยนต์
ไฟฟ้า	ไม่เพยีงแต่สร้างความสขุสบายในการด�าเนนิชวีติของผูค้นเท่านัน้	แต่ยงั
มสีว่นส�าคญัในการช่วยลดก๊าซเรอืนกระจกและก๊าซไอเสยีซึง่มคีณุประโยชน์
อย่างอเนกอนันต์แก่มวลมนุษยชาติ
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เมื่อวันที่	22	ตุลาคม	ที่ผ่านมา	มีการประกอบพระราชพิธี	“โซคุอิเร-เซเดน-โนะงิ	(พระราชพิธีขึ้นประทับพระราชบัลลังก์)”
ณ	พระราชวังอิมพีเรียล	พระราชพิธีโซคุอิเร-เซเดน-โนะงิ	เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่า	สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่น

พระองค์ใหม่ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติและประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี
และยังเป็นพระราชพิธีที่ตัวแทนจากทั้งในและต่างประเทศถวายพระพรชัยมงคล	เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	

	 พระราชพิธีโซคุอิเร-เซเดน-โนะงิ	ยังถือเป็นพระราชพิธีที่ส�าคัญที่สุดในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามรัฐธรรมนูญญี่ปุ่น
ซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งประเทศญี่ปุ่นทรงร่วมในพระราชพิธี	

	 การนี้	มกุฎราชกุมารเจ้าชายอากิชิโน	พร้อมทั้งสมาชิกพระบรมวงศานุวงศ์	โดยเสด็จด้วย	นอกจากนี้ยังมีพระราชอาคันตุกะ
แขกผู้มีเกียรติ	และผู้น�าของแต่ละประเทศ	อาทิเช่น	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย	พร้อมด้วยภริยา

ผู้น�าสูงสุดของฝ่ายบริหารประเทศญี่ปุ่นทั้ง	3	ฝ่าย	ซึ่งรวมถึง	นายอาเบะ	ชินโซ	นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศญี่ปุ่น
และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ	เข้าร่วมพระราชพิธีนี้กว่า	2,000	คน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่น 

© Secretariat for the Ceremonies of Imperial Succession, Cabinet Office, Government of Japan 
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การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35

การประชุมสุดยอด
ความตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (RCEP) 

ระหว่างวันท่ี	 3-5	 พฤศจิกายน	 ท่ีผ่านมา	 นายอาเบะ	 ชินโซ	 นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น	 เดินทางเยือน

กรุงเทพฯ	ประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน	และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

	 ระหว่างวันที่	 3-5	 พฤศจิกายน	 ท่ีผ่านมา	
นายอาเบะ	 ชินโซ	 นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น	 เดินทาง
เยือนกรุงเทพฯ	 ประเทศไทยเพื่อเข ้าร ่วมการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน	 และการประชุมสุดยอดท่ี
เกีย่วข้อง	ซึง่ถอืเป็นการเยีย่มเยอืนประเทศไทยครัง้
แรกในรอบ	 6	 ปีที่ผ่านมา	 นับตั้งแต่เดือนมกราคม	
พ.ศ.	2556	
	 การประชมุในวนัที	่4	พฤศจกิายน	มขีึน้ตัง้แต่เช้า
จนถึงค�่า	 เริ่มตั้งแต่การประชุมสุดยอดเอเชียตะวัน
ออก	และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องอีก	5	การ
ประชุม	 โดยนอกเหนือจากการเข้าร่วมการประชุม
เหล่านี	้ในช่วงเช้าตรู่และช่วงว่างระหว่างการประชมุ	
นายอาเบะ	 ชินโซ	 นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่นยังได้มีการ
หารือทวิภาคีร่วมกับพลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	
นายกรัฐมนตรีไทย	 และผู้น�าประเทศอื่นๆ	 รวม	 7	
ประเทศ	ในการหารอืทวภิาครีะหว่างนายกรฐัมนตรี
ไทยกบันายกรฐัมนตรญีีปุ่น่	มกีารแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นในเรื่องสถานการณ์ของภูมิภาคและการ
พฒันาเศรษฐกิจ		อกีทัง้มีความเห็นพ้องต้องกนัว่าจะ
ส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันความปลอดภัย

	 เมื่อวันที่ 	 4	 พฤศจิกายน	 ที่ผ ่าน
มา	 นายอาเบะ	 ชินโซ	 นายกรัฐมนตรี
ญี่ปุ่น	ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดความ
ตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	
(RCEP)	 คร้ังที่	 3	 นอกจากน้ี	 ในวันท่ี	 1	
พฤศจกิายน	นายมากฮิาระ	ฮเิดกิ	รฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ	 การค้า
และอุตสาหกรรมญี่ปุ ่น	 เดินทางเยือน
ประเทศไทย	เพือ่เข้าประชุมในการเตรยีม																																																											
ความพร้อมการประชุม	RCEP	และในวัน
ที่	 2	 พฤศจิกายน	 ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน
การลงนามความตกลงระหว่างภาคเอกชน
ไทย-ญี่ปุ่น

การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น

การประชุมสุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	(RCEP)	ครั้งที่	3

การลงนามความตกลงระหว่างภาคเอกชนไทย-ญี่ปุ่น การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุม	RCEP

การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น การหารือทวิภาคีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
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ข่าวสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

	 เมือ่วนัที	่1	พฤศจกิายน	ทีผ่่านมา	การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จดัพธิี
ต้อนรับขบวนรถไฟฟ้าสายสแีดงชดุแรกทีเ่ดนิทางมาถงึประเทศไทย	โดยใน
โอกาสนี	้นายซะโดะชมิะ	ชโิร	เอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ประจ�าประเทศไทย	(ณ	
เวลานั้น)	เดินทางเข้าร่วมพิธีดังกล่าว	
	 รถไฟฟ้าสายสีแดงเชือ่มต่อระหว่างใจกลางเมอืงกรงุเทพฯกบัชานเมอืง
ของกรงุเทพฯฝ่ังตะวันตกและทางเหนอื	นอกจากนีย้งัเชือ่มต่อกบัสนามบนิ
นานาชาตดิอนเมอืง		ซึง่คาดหวงัว่ารถไฟฟ้าเมอืงสายใหม่นีจ้ะช่วยอ�านวย
ความสะดวกและคาดว่าจะมผีูใ้ช้บรกิารเป็นจ�านวนมาก	โดยรถไฟฟ้าสาย
สีแดงใช้ขบวนรถไฟที่ผลิตโดยบริษัท	ฮิตาชิ	จ�ากัด
	 ในวันนั้นยังมี	 นายศักดิ์สยาม	 ชิดชอบ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม	 คุณวรวิทย์	 จ�าปีรัตน์	 ประธานกรรมการการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย	เข้าร่วมพิธีและยังได้ร่วมทดลองนั่งขบวนรถไฟดังกล่าวด้วย

พิธตีอ้นรบัขบวนรถไฟฟา้สายสีแดงชุดแรก

	 เมื่อวันอังคารที่	15	ธันวาคม	พ.ศ.2562	ได้มีการแสดงคอนเสิร์ตของ
วงเครื่องดนตรีแบบด้ังเดิมของญี่ปุ่น	 “วาราขุโซเด็น”	ณ	 โรงละครกาด
เธียเตอร์	จังหวัดเชียงใหม่	นอกจากนี้วงดนตรีดังกล่าว	ยังท�าการแสดงใน
วันพฤหัสบดีที่	 17	ธันวาคม	ณ	โรงละครแห่งชาติ	กรุงเทพฯ	และในวัน
เสาร์ที่	19	ธันวาคม	ณ		โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ	รวมทั้งสิ้น	3	รอบ
	 วงดนตรี	“วาราขุโซเด็น”	ประกอบไปด้วยนักดนตรีซึ่งบรรเลงเครื่อง
ดนตรีแบบด้ังเดมิของญ่ีปุน่	9	คน	(กลองวะไดะโกะ	(กลองญีปุ่น่)	ขลุย่ชิโนะ
ฟุเอะ		โกะโตะ	(เครือ่งดดีลกัษณะคล้ายจะเข้)	ทซึงะรชุะมเิซน็	(เครือ่งดดีมี

คอนเสิรต์มนิ-ออน โกลบอลมวิสิกเนต็เวริก์ในประเทศไทย วาราขโุซเดน็ 
สามสาย)	และ	โช	(แคนญี่ปุ่น)	เป็นต้น)	ที่ได้รับการจับตามองอย่างมากใน
วงการดนตรขีองประเทศญีปุ่น่รวมตวักนัเพือ่ท�าการแสดงในประเทศไทย	
นอกจากนี้	ยังมีนายทศพร	ทัศนะ	นักดนตรีระนาดที่มีผลงานโดดเด่นของ
ประเทศไทย	ร่วมบรรเลงดนตรีในการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้	
	 ในการแสดงคอนเสิร์ต	 มีผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นร่วมกันรับฟัง
และชมการแสดงบทเพลงจากเครื่องดนตรีดั้งเดิมของญี่ปุ่นโดยวงดนตร	ี
“วาราขุโซเด็น”	 อย่างเพลิดเพลิน	 ซึ่งประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งตาม
วัตถุประสงค์ของผู้จัดงาน	
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	 ในระหว่างวันท่ี	 2	 -	 9	 ธันวาคม	พ.ศ.2562	 เยาวชนไทยผู้ชนะการ
ประกวดภาพยนตร์สั้น	 9	 คน	 เดินทางไปเข้าร่วม	 เทศกาลภาพยนตร์
เยาวชนนานาชาติเอเชียครั้งที่	13	ณ	เมืองมินะมิ-อะวะจิ	จังหวัดเฮียวโงะ	
ประเทศญีปุ่น่	ซึง่ถอืเป็นอกีหนึง่โครงการภายใต้โครงการ	JENESYS	2019
	 ในครั้งนี้	 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย	 ร่วมมือกับ
หอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	จัดการประกวดเพื่อคัดเลือกภาพยนตร์
สั้น	3	นาที	ซึ่งสร้างสรรค์โดยเยาวชนภายใต้หัวข้อ	“How	do	you	think	
about	causing	others	trouble.	Is	it	okay	if	only	you	are	good?	

	 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย	 ได้รับความร่วมมือ
จากกระทรวงศึกษาธิการ	 ร่วมคัดเลือกเยาวชนไทยชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น	 จ�านวน	 18	 คน	 	 เข้าร่วมท�ากิจกรรมแลก
เปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม	“JENESYS2019”	หัวข้อ	“Japanese	
Language	and	Culture	”	ระหว่างวันที่	5	ถึง	13	พฤศจิกายน	พ.ศ.	
2562	 	ณ	 กรุงโตเกียว	 และจังหวัดมิเอะ	 เช่น	 เข้าฟังเลคเชอร์เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและไทย	 เยี่ยมชมบริษัทเอกชนญี่ปุ่น	
ท�ากิจกรรมแลกเปล่ียนกับนักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและมหาวิทยาลัย	โดยโครงการ	JENESYE2019	เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ	Japan’s	Friendship	Ties	programs	โดยกระทรวงการต่าง
ประเทศญี่ปุ่น	อันมีจุดประสงค์ให้เยาวชนจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศ
ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค	ได้แลกเปลีย่น	และเรยีนรูเ้กีย่วกบัประเทศญีปุ่น่
ในด้านต่างๆเช่น	การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และนโยบายการ
ต่างประเทศ	และน�าสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูแ้ละเสน่ห์ของประเทศญีปุ่น่มาเผยแพร่
เพื่อเป็นการขยายรากฐานของการทูตระหว่างประเทศต่อไป

เทศกาลภาพยนตรเ์ยาวชนนานาชาตเิอเชีย ภายใตโ้ครงการ JENESYS 2019

โครงการ JENESYS2019 หวัขอ้ “Japanese Language and Culture”

Can	you	think	about	other	people?”	และเมื่อวันที่	21	กันยายน	
ที่ผ่านมา	 ได้จัดงานประกาศผลการประกวดขึ้น	 ณ	 โรงภาพยนตร์ของ
หอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	 โดยคัดเลือกผลงาน	 3	 ชิ้นเป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนนานาชาติ
เอเชยีครัง้ที	่13	ณ	ประเทศญีปุ่น่	นอกจากนี	้คณะเยาวชนจากประเทศไทย
ยังได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในพื้นที่โดยผ่านภาพยนตร์	ณ	เมืองมินะมิ-อะวะจิ	จังหวัดเฮียวโงะ
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"ซุป
โอะโซนิ"

ซุปโอะโซนิ ซุปที่ประกอบไปด้วย
วัตถุดิบเช่น โมจิ และ ผักต่างๆ 
เป็นต้น เป็นเมนูอาหารที่จะขาด
เสียมิได้ในการเฉลิมฉลองปีใหม่
ของประเทศญ่ีปุ่น รูปทรงของ
โมจิและการปรุงรสชาติ รวมไป
ถึงวัตถุดบินัน้แตกต่างไปในแต่ละ
ภมูภิาคของประเทศญีปุ่น่ ในคร้ัง
นีจ้ะขอแนะน�าวิธกีารท�าซปุโอะโซนิ
แบบภูมิภาคคันโต 
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1.	 ห่ันแครอทหนาประมาณ	5	มม.	ตดัแต่งให้เป็นรปูทรงดอกไม้	ปอก
เปลอืกหวัไช้เท้าออก	หัน่เป็นแว่นประมาณ	5	มม.	จากนัน้หัน่แบ่งเป็น
สี่ส่วน	หั่นก้านเห็ดหอมออกและบากดอกเห็ด				
2.	 ต้มน�้าร้อนใส่เกลือเล็กน้อย	 น�าผักปวยเล้งลงไปลวกในน�้าร้อน
ครู่เดียว	 จากน้ันบีบเอาน�้าออกให้ผักแห้ง	 หั่นออกเป็นชิ้นความยาว
ประมาณ		5	ซม.
3.	 หั่นสะโพกไก่ออกเป็นชิ้นพอดีค�า	

http://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_th/index.html

4.	 เติมน�้าซุปลงในหม้อ	ต้มน�้าซุปจนเดือด	 ใส่วัตถุดิบที่เตรียมไว้ใน
ข้อ	 1,	 2,	 3	 ลงในหม้อจากนั้นหรี่ไฟลงเป็นไฟกลาง	 เติมเหล้าสาเก
ส�าหรับประกอบอาหารและโชยุลงไป	ต้มต่อไปอีกประมาณ	10	นาที
5.	 น�าโมจิทรงเหล่ียมไปปิ้งในเตาประมาณ	5	 นาที	 จนได้โมจิที่มีสี
เหลืองน่ารับประทาน
6.	 น�าโมจทิีป้ิ่งเสรจ็	และตกัซปุทีต้่มไว้ในข้อ	4	ลงในภาชนะ	เป็นอัน
เสร็จสมบูรณ์

วัตถุดิบส�าหรับ 2 คน

เครื่องปรุงรส

วิธีการท�าซุปโอะโซนิ
โมจิทรงเหลี่ยม
เนื้อส่วนสะโพกไก่
แครอท 
หัวไช้เท้า
เห็ดหอม
ผักปวยเล้ง

น�้าซุป (ท�าจากสาหร่ายคมบุ
และปลาคัทซึโอะขูดฝอย)  
เหล้าสาเกส�าหรบัประกอบอาหาร                                
โชยุ                                                                               

2 ชิ้น
300 กรัม 

ครี่งหัว
1/3 หัว
2 ดอก
2 ต้น

800 มล.
1 ช้อนโต๊ะ
2 ช้อนโต๊ะ

เพียงแสกน	QR	Code	ด้วยกล้องของโทรศัพท์
มือถือ	ท่านก็สามารถอ่านวารสารจากญี่ปุ่นใน
รปูแบบไฟล์	PDF	พร้อมทัง้ฉบบัย้อนหลงัใน	1	ปี

อา่นวารสารจากญีปุ่่นยอ้นหลงัผา่น QR Code


