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	 มหกรรมกีฬาโอลิิมปิกิแลิะพาราลิิมปิกิ	2020		ทีี่�กำาลัิงจะมาถึึง	สายตาของชาวโลิก
กำาลัิงจับจ้องไปิยังกรุงโตเกียว	ปิระเที่ศญีี่�ปิุ�น	สถึานจัดงานแข่งขันในครั�งนี�	
กรุงโตเกียวมีปิระวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า	400	ปีิ
	 นับตั�งแต่การสถึาปินาระบบโชกุนโตกุงาวาขึ�น	ณ	เมืองเอโดะ	(ชื�อเดิมของกรุงโตเกียว)
ผู้้้คนต่างเดินที่างเข้าส่้มหานครแห่งนี�อย่างต่อเนื�อง	วารสารจากญีี่�ปิุ�นในฉบับนี�จะขอ
แนะนำามนตร์เสน่ห์ทีี่�ซ่่อนอย่้ของกรุงโตเกียวในแง่มุมต่างๆ

กรุุงโตเกียว เมืืองหลวงทีี่�มีื 
ปรุะวัติศาสตร์ุกว่า 400 ปี 

	 จากภาพแผนท่ี่�ในศตวรรษท่ี่�	 17	 แสดงให้้เห้็นว่า	 เมืืองเอโดะม่ื
พื�นท่ี่�ขนาด	43.9	ตารางกิโลเมืตร	ซ่ึ่�งม่ืขนาดให้ญ่่กว่าเมืืองอื�นๆในเวลา
เด่ยวกัน	ยกตัวอย่างเช่่น	กรุงโรมื	เมืืองท่ี่�ม่ืขนาดให้ญ่่ท่ี่�สุดในที่ว่ปยุโรป	
ม่ืขนาด	14.6	ตารางกิโลเมืตร	และกรุงลอนดอนซ่ึ่�งม่ืขนาด	9.2	ตาราง
กิโลเมืตร	
	 โช่กุนโตกุงาวา	อิเอยะส่	(ค.ศ.	1542	–	1616)	ผ้้ซ่ึ่�งสถาปนาเมืืองเอโดะ																																																																																																				
ข่�นเป็นศ้นย์กลางในการปกครองในปี	ค.ศ.	1603	ได้เดินที่างมืายังเมืือง
แห่้งน่�	ในป	ีค.ศ.	1590	“เมืืองเอโดะ”	อย้ท่ี่างตะวนัออกของกรงุเก่ยวโต	
เมืืองห้ลวงของประเที่ศญ่่�ปุ�นในเวลานั�น	ประมืาณ	500	กิโลเมืตร	แต่เดิมื

เอโดะยังเป็นถิ�นทุี่รกันดารท่ี่�เต็มืไปด้วยป�าและห้นองบ่ึง	จนเมืื�อโช่กุนโต
กุงาวา	อิเอยะส่มืาถ่งได้สั�งให้้ร่บึสร้างปราสาที่เอโดะและเมืืองเอโดะข่�น	
โดยเริ�มืจากการขุดค้คลองเพื�อใช้่เป็นท่ี่�สัญ่จรที่างนำ�าด้วยเรือได้	
	 ห้ลังจากการก่อสร้างขนาดให้ญ่่สิ�นสุดลง	ค้คลองท่ี่�ขุดข่�นด้านในเป็น
ปราการล้อมืรอบึปราสาที่เอโดะ	 ส่วนค้คลองท่ี่�ขุดข่�นด้านนอกม่ืความื
ยาวกว่า	12	กิโลเมืตรใช้่เป็นเส้นที่างท่ี่�สำาคัญ่	ในการป้องกันการรุกราน
จากข้าศ่กศัตร้	ค้คลองเห้ล่าน่�ยงัขุดข่�นเพื�อรับึการขยายตัวของเมืือง	เมืื�อ

นิิฮงบะชิิในิสมััยเอโดะ

สถานีิโตเกีียวในิอดีต

ย้อนกลับึไป	ณ	เวลานั�น	สมืาชิ่กในตระก้ลโช่กุนโตกุงาวา	และไดเม่ืยว																																																																										
(เจ้าผ้้ครองแคว้น)	300	คน	จากแคว้นต่างๆ	รวมืไปถ่งบ่ึาวไพร่ผ้้รับึใช้่
เดินที่างมืาประจำาการเพื�อปฏิิบัึตหิ้น้าท่ี่�ในเมืืองเอโดะ	ด้วยเห้ตุน่�โช่กุนจ่ง
ได้จัดสรรท่ี่�พักขนาดให้ญ่่ท่ี่�อย้ใ่กลค้้คลองและถนนห้นที่างเพื�อสะดวกใน
การสัญ่จร	 กล่าวกันว่า	 ย่านท่ี่�พักของเห้ล่าไดเม่ืยวครอบึคลุมืพื�นท่ี่�กว่า	
70%	ของเมืืองเอโดะ	 เมืื�อท่ี่�พักได้ถ้กสร้างข่�นใกล้ๆค้คลองมืากยิ�งข่�นก็
ที่ำาให้้เมืืองขยายให้ญ่่มืากข่�นไปด้วย	
	 เมืื�อเราเปร่ยบึเท่ี่ยบึแผนท่ี่�เมืืองเอโดะในศตวรรษท่ี่�	17	กับึแผนท่ี่�ของ
กรุงโตเก่ยวในปัจจุบัึนจะพบึว่า	ผังเมืืองของกรงุโตเก่ยวได้วางทัี่บึผังเมืือง
ของเอโดะ	ที่างด่วนถ้กก่อสร้างเห้นือค้คลอง	เส้นที่างการเดินรถไฟและ
รถไฟฟา้ใต้ดินถ้กสรา้งทัี่บึเส้นที่างเดมิืของค้คลองท่ี่�ขุดข่�นด้านนอก	ท่ี่�พัก
อาศัยขนาดให้ญ่่ของเห้ล่าไดเม่ืยวได้ถ้กปรับึเปล่�ยนให้้กลายเป็นสถานท่ี่�
ต่างๆ	เช่่น	สถานท่ี่�ราช่การ	โรงเร่ยน	และสวนสาธารณะ	เป็นต้น	
	 กรุงโตเก่ยวได้ถ้กพัฒนามืาตลอดระยะเวลา	 400	 ปีจากเมืือง

ช่ายที่ะเลในถิ�นทุี่รกันดาน	 ส่้มืห้านครท่ี่�ม่ืขนาดให้ญ่่ท่ี่�สุดแห่้งห้น่�งของ
โลก	ซ่ึ่�งมืาจากวิสัยทัี่ศน์ในการวางรากฐานเมืืองเอโดะของโช่กุนโตกุงาวา					
อิเอยะส่	ห้ากท่ี่านผ้้อ่านได้ม่ืโอกาสเดินเท่ี่�ยวในกรุงโตเก่ยว	ท่ี่านจะพบึ
กับึร่องรอยประวัติศาสตร์ท่ี่�ห้ลงเห้ลืออย่้ของเมืืองเอโดะในห้ลายสถานท่ี่�	
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ตารางเปรียบเทียบจํานวนประชากรในแต่ละเมืองท่ัวโลก 
ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว
โคอิเกะ ยูริโกะ
โตเกียวประกอบด้วย
23 เขตการปกครองพิเศษ 26 เมือง
5 เมืองเล็ก และ 8 หมูบาน
(อางอิงขอมูลวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ 2561)
จํานวนนักท่องเท่ียวประจําปี
พ.ศ. 2561
จํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ
ประมาณ 14.24 ลานคน (จํานวนนัก
ทองเท่ียวเยือนประเทศญ่ีปุน : 
ประมาณ 31.19 ลานคน (45.6% ของ
จํานวนนักทองเท่ียวเยือนประเทศญ่ีปุน))
จํานวนนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น
ประมาณ 536.50 ลานคน

จํานวนประชากร (ล้านคน)

กรุงเดลี
(อินเดีย)

อางอิงขอมูลจาก The World’s Cities in 2018 (องคการสหประชาชาติ)

เมืองท่ีมีช่ือเสียงดีของโลก 
อางอิงขอมูลจาก 2018 City Reptrak
(Reputation Institute) เมืองท่ีปลอดภัยท่ีสุดของโลก

ประมาณ 3,420,000 คน 

(มากเป็นอันดับท่ี 1 ของโลก)

อางอิงขอมูลจาก Safe Cities Index 2019
(The Economist Intelligence Unit Limited 2019)

จํานวนผูโดยสารโดยเฉล่ียตอวัน
ท่ีสถานีรถไฟชินจุกุ 

ประมาณ
84,000 แห่ง

จํานวนรานอาหาร
ในกรุงโตเกียว  

ดอกไมประจํากรุงโตเกียว 

ซากุระพันธุโซะเมโยะชิโนะ

ตนไมประจํากรุงโตเกียว 

ตนแปะกวย 

นกประจํากรุงโตเกียว 
นกนางนวลขอบปกขาว
(Black-headed Gull)

226 แห่ง
(มากเป็น

อันดับท่ี1 ของโลก) 

จํานวนรานอาหาร
ท่ีไดรับดาวจากมิชลินไกด 

เซ่ียงไฮ
(จีน)

เซาเปาโล
(บราซิล)

เม็กซิโกซิต้ี
(เม็กซิโก)

กรุุงโตเกียวโดยสังเขป 
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	 ชินจุกุหรือชิบุยะ	เปิน็ย่านท่ี่องเทีี่�ยวทีี่�นักท่ี่องเทีี่�ยวชาวไที่ย	แลิะชาวต่างชาติร้้จัก
แลิะเดินที่างมาเยือนจำานวนมาก	กรุงโตเกียว	เมืองหลิวงของปิระเที่ศญีี่�ปิุ�น
นอกจากจะเปิน็ศ้นย์กลิางการค้าแลิะการอุตสาหกรรม	ยังเปิน็มหานครทีี่�มีเที่คโนโลิยีแลิะ
แฟชั�นนำาสมัย	แต่ที่ว่า	แท้ี่ทีี่�จริงแล้ิวมหานครแห่งนี�ยังมีสถึานทีี่�ท่ี่องเทีี่�ยวที่างธรรมชาติ
แลิะวัฒนธรรมทีี่�สามารถึเพลิิดเพลิินได้อีกหลิายแห่ง	ในครั�งนี�	วารสารจากญีี่�ปิุ�นจะขอ
แนะนำาสถึานทีี่�อันหลิากหลิายทีี่�ทุี่กท่ี่านคาดไม่ถึึงว่ามีอย่้ในกรุงโตเกียว

เกาะโอชิิมะ ถ้ำำ�าหิินปูนูนิปูปูะระ 

หุิบเขาอะคิิงะวะ

สถานทีี่�ท่ี่องเทีี่�ยวแบบนี�
ก็มีืในกรุุงโตเกียว 

	 กรุงโตเก่ยว	ตั�งอย้่ในเกาะฮอนช้่	แต่ที่ว่ายังม่ืพื�นท่ี่�ครอบึคลุมืถ่งบึรรดาเกาะน้อยให้ญ่่
ประมืาณ	13	เกาะ	ซ่ึ่�งรวมืถ่งห้ม่้ืเกาะอิซุึ่และเกาะโอะกะซึ่าวะระ	ในบึรรดาเกาะเห้ล่านั�น
เกาะท่ี่�ม่ืขนาดให้ญ่่ท่ี่�สุดคือ	“เกาะโอชิ่มืะ”	บึนเกาะแห่้งน่�ม่ื	 “ภ้เขาไฟมิืฮะระ”	 ภ้เขาไฟ
ท่ี่�ม่ืพลังอ่กทัี่�งยังอุดมืไปด้วยที่รัพยากรที่างธรรมืช่าติ	 โดยใช้่เวลาเดินที่างเพ่ยง	1	 ชั่�วโมืง
	 45	 นาท่ี่	 ด้วยเรือเร็ว	 ก็จะสามืารถมืาถ่งและสัมืผัสประสบึการณ์ให้ม่ืๆ	 ของโตเก่ยวได้
จากเกาะแห่้งน่�	ในช่่วงฤด้ร้อน	จำานวนนักท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�เกาะแห่้งน่�จะมืากข่�นเป็นพิเศษโดย
เดินที่างมืาที่ำากิจกรรมืต่างๆ	ที่างที่ะเล	รวมืไป
ถ่งในฤด้ห้นาวท่ี่�ม่ืเที่ศกาล	“The	Izu	Oshima	
Camelia”	สำาห้รับึในช่่วงเวลาอื�นๆ	ก็ม่ืนักท่ี่อง
เท่ี่�ยวมืาที่ำากิจกรรมืที่างที่ะเลอย่างต่อเนื�อง	
โดยเฉพาะอย่างยิ�ง	ตกปลา	และดำานำ�า	เป็นต้น

	 “ถำ�าหิ้นป้นนิปปะระ”	เป็นถำ�าหิ้นท่ี่�ม่ืขนาดให้ญ่่
ท่ี่�สุดในภ้มิืภาคคันโตซ่ึ่�งม่ืนักท่ี่องเท่ี่�ยวมืาเยือนเป็น
จำานวนมืากในแต่ละปี	อุณห้ภ้มิืภายในถำ�าตลอดทัี่�งปี
เฉล่�ยอย้่ท่ี่�	11	°C	แต่ที่ว่าในฤด้ร้อนอุณห้ภ้มิืภายใน
ถำ�าจะเยน็ส่วนในฤด้ห้นาวอุณห้ภ้มิืจะอุ่นข่�น	หิ้นงอก
หิ้นย้อยภายในถำ�าเป็นการก่อตัวข่�นของหิ้นป้นโดย
ใช้่เวลากว่าห้ลายห้มืื�นปี	ระห้ว่างการเดินเท้ี่าเข้าไป
ในถำ�าในระยะที่าง	 800	 เมืตร	 จะสามืารถมืองเห็้น
หิ้นงอกหิ้นย้อยร้ปที่รงแปลกตาท่ี่�ประดบัึไปด้วยแสง
ไฟท่ี่�ม่ืส่สันสวยงามื

©FUMIO	YAGI/SEBUN	PHOTO	/amanaimages

	 “หุ้บึเขาอะคงิะวะ”	ม่ืพื�นท่ี่�ส่เข่ยวขจ่และลำาธารใส	ซ่ึ่�งสามืารถเดนิที่างจาก	“สถาน่ช่นิ
จุกุ”	ไปจนถ่ง	“สถาน่มุืซึ่ะชิ่-อิที่ซ่ึ่กะอิจิ”	โดยใช้่เวลาเพ่ยง	1	ชั่�วโมืง	“หุ้บึเขาอะคิงะวะ”																																																													
เป็นสถานท่ี่�เห้มืาะสำาห้รับึการเดินเล่นและช่่วยในการพักผ่อนห้ย่อนใจ	 นอกจากน่�ยังม่ื
กิจกรรมืก่ฬามืากมืายสำาห้รับึผ้้ช่อบึก่ฬากลางแจ้ง	 เช่่น	 ตกปลา	 และ	 เดินเขา	 เป็นต้น	
นอกจากน่�ยังสามืารถเพลิดเพลินกับึการตั�งแคมืป์บึริเวณริมืแม่ืนำ�าอะคิงะวะ	 หุ้บึเขาท่ี่�ถ้ก

ปกคลุมืไปด้วยใบึไม้ืส่เข่ยวช่อุ่มืของ
ต้นเมืเป้�ลจะเปล่�ยนเป็นส่แดงและ
ส่เห้ลืองท่ี่�สดใสในฤด้ใบึไม้ืร่วง	 ดัง
ชื่�อ	“อะคิงะวะ”	ท่ี่�แปลว่า	“แม่ืนำ�า
ในฤด้ใบึไม้ืร่วง”	 นอกจากน่�	 ยังม่ื																																																			
“สะพานอิชิ่บุึเนะ”	 สะพานแขวน
ท่ี่�เป็นจุดช่มืวิวท่ี่�สวยงามืเป็นสถาน
ท่ี่�ท่ี่�ได้รับึความืนิยมืในการช่มืใบึไมื้
เปล่�ยนส่©JUNKO TAKAHASHI/a.collectionRF /amanaimages

©Nobuyuki Yoshikawa/a.collectionRF /amanaimages
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วัดสึึคิิจิิฮงกังจิิ ภููเขามิตะเกะ

ตลาดปูลาโทะโยซึึ

©Rainbow/a.collectionRF	/amanaimages

	 วัดท่ี่�ม่ืสถาปัตยกรรมืท่ี่�แสนสะดุดตาอย้่ในย่านส่คิจิซ่ึ่�งอย้่ไม่ืไกล
จากย่านกินซ่ึ่า	 ด้านนอกอาคาร	 ม่ืลักษณะของห้น้าบัึนเป็นแนวโค้ง	
ซ่ึ่�งถือเป็นสถาปัตยกรรมืแบึบึพุที่ธศาสนาของอินเด่ยโบึราณ	 อาคาร
ของวัดแห่้งน่�ได้รับึการข่�นที่ะเบ่ึยนให้้เป็นสมืบัึติที่างวัฒนธรรมืท่ี่�ม่ื
ความืสำาคัญ่ของช่าติ	 ผ้้มืาเย่�ยมืช่มืวัดแห่้งน่�ต่างประห้ลาดใจกับึองค์
ประกอบึของสถาปัตยกรรมืในวัดแห่้งน่�	 เช่่น	 หิ้นสลักเป็นร้ปสัตว์
กระจกส่	 	 และเครื�องดนตร่ไปป์ออร์แกน	 เนื�องจากองค์ประกอบึ
เห้ล่าน่�ไม่ืใช่่ร้ปแบึบึสถาปัตยกรรมืแบึบึพุที่ธศาสนา	 แนวความืคิดท่ี่�
รับึวัฒนธรรมือันห้ลากห้ลายเช่่นน่�	เป็นเสน่ห์้ท่ี่�ด่งด้ดนักท่ี่องเท่ี่�ยวช่าว
ต่างช่าติและผ้้สอนศาสนาให้้มืาเยือนวัดแห่้งน่�

	 นับึตั�งแต่ในสมัืยโบึราณภ้เขามิืตะเกะ	 เป็นภ้เขาศักดิ�สิที่ธิ�และ
ได้รับึการยกย่องนับึถือ	 เป็นท่ี่�ร้้จักกันด่ในฐานะแห้ล่งที่รัพยากรที่าง
ธรรมืช่าติ	ทัี่�งพืช่และสัตว์	นก	รวมืถ่งแมืลง	ภ้เขามิืตะเกะอุดมืไปด้วย
ธรรมืช่าตท่ิี่�งดงามืทัี่�งส่�ฤด้กาล	ในฤด้ใบึไมืผ้ลิส่เข่ยวขจ่ของตน้ไม้ืที่ำาให้้
สัมืผัสได้ถ่งความืม่ืช่่วิตช่่วา	 ในฤด้ร้อนบึริเวณสวนหิ้นท่ี่�เข่ยวช่อุ่มืไป
ด้วยมือสส์ม่ืธารนำ�าใสไห้ลผา่นซึ่อกห้นิเมืื�อมืองแลว้ช่่วยบึรรเที่าความื
ร้อนของอากาศ	 ในฤด้ใบึไม้ืร่วง	 สามืารถช่มืใบึไม้ืแดงพร้อมืกับึเส่ยง
ร้องของเห้ล่าแมืลงและจิ�งห้ร่ด	 ในฤด้ห้นาวภาพบึรรยากาศในยามื
คำ�าคืนท่ี่�ถ้กปกคลุมืไปด้วยหิ้มืะส่ขาวโผลน	ซ่ึ่�งไม่ืว่าจะเป็นเด็กห้รือคน
ช่ราห้รือเพศอายุใดก็สามืารถเพลิดเพลินกับึการเดินช่มืทิี่วทัี่ศน์ท่ี่�ภ้เขา
แห่้งน่�

	 พื�นท่ี่�โที่ะโยซ่ึ่เกิดจากการถมืขยะลงบึนนำ�าที่ะเล
ซ่ึ่�งเป็นการจดัการกบัึขยะท่ี่�เกดิข่�นจากความืเส่ยห้าย
ในแผ่นดินไห้วครั�งให้ญ่่คันโต	 ในปีพ.ศ.	 2466	 เริ�มื
แรกพื�นท่ี่�น่�เป็นเขตอุตสาห้กรรมืโดยเฉพาะอย่าง
ยิ�ง	 อุตสาห้กรรมืต่อเรือ	 ในปัจจุบัึน	 เป็นจุดท่ี่�ได้รับึ
ความืนิยมืจากเด็กเยาวช่นและบึรรดาค่้รักห้นุ่มืสาว
	 นอกจากน่�ยังได้รับึการพัฒนาท่ี่�ดินให้้กลายเป็น
ยา่นท่ี่�พักอาศัย	อาคารท่ี่�พักส้งๆผุดข่�นจนกลายเปน็
ที่ำาเลท่ี่�ได้รับึความืนิยมืแห่้งให้ม่ืในกรุงโตเก่ยว	ตลาด
ปลาส่คิจิได้ย้ายพื�นท่ี่�มืายังตลาดปลาโที่ะโยซ่ึ่	 ในปี																			
พ.ศ.	2561	และกลายเป็นตลาดแห้ล่งรวมืผลิตภัณฑ์์
อาห้ารจากที่ะเล	รวมืถ่งผลไม้ืต่างๆ	ตลาดปลาส่คิจิ
	เป็นตลาดปลาท่ี่�ม่ืประวัติเก่าแก่มืากท่ี่�สุดในบึรรดา
ตลาดภายในบึริเวณใจกลางกรุงโตเก่ยวทัี่�ง	11	แห่้ง				
แต่ด้วยปัญ่ห้าของอาคารท่ี่�เริ�มืที่รุดโที่รมืและพื�นท่ี่�
แคบึ	จ่งม่ืการย้ายเพื�อปรับึปรุงอาคารให้ม่ื		ท่ี่�ตลาด
ปลาโที่ะโยซ่ึ่	ม่ืการติดตั�งห้น้าต่างจากชั่�นบึนเพื�อให้้
ผ้้คนทัี่�วไปสามืารถเข้าช่มืการประม้ืลปลาในสถานท่ี่�เห้มืาะสมืและปลอดภัย	นอกจากการช่มืการประม้ืลปลาแล้ว	ยังม่ืร้านอาห้ารมืากมืายท่ี่�ใช้่วัตถุดิบึ
สดให้ม่ื	อ่กทัี่�งยังม่ืร้านค้าวัตถุดิบึและอุปกรณ์ประกอบึอาห้ารสำาห้รับึมืืออาช่่พ	ตลาดปลาแห่้งให้ม่ืน่�จ่งอุดมืไปด้วยมืนตร์เสน่ห์้และความืม่ืช่่วิตช่่วา

©Reginald Pentinio (https://flic.kr/p/v8RyVP)

©Norwegian	Seafood	Council	(https://flic.kr/p/2e9iWQ5)©Norwegian	Seafood	Council	(https://flic.kr/p/2e9iWQ5)
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	 ในแต่ลิะท้ี่องถิึ�นของปิระเที่ศญีี่�ปิุ�นมีวัฒนธรรมการบริโภคอาหารทีี่�มีความหลิากหลิาย	
จึงที่ำาให้มีอาหารพื�นบ้านจำานวนมากมาย	เนื�องจากอาหารพื�นบ้านที่ำาจากวัตถุึดิบเฉพาะทีี่�
มีในแต่ลิะท้ี่องถิึ�น	ถืึอเปิน็มรดกที่างวัฒนธรรมทีี่�มีความสำาคัญี่สืบที่อดมาตั�งแต่ในอดีต
	 นอกเหนือจากเมน้อาหารญีี่�ปิุ�นทีี่�ชาวไที่ยร้้จักกันเปิน็อย่างดี	เช่น	ซ้่ชิ	หรือ	ชาบ้ชาบ้	ใน
ครั�งนี�วารสารจากญีี่�ปิุ�นจะขอแนะนำาอาหารพื�นบ้านของกรุงโตเกียวทีี่�แสนเลิิศรส

อาหารุพืื้�นบ้านของกรุุงโตเกียว 

ฟุุกะงะวะเมชิิ 

มงจิะยะกิ 

	 เมืน้อาห้ารประเภที่ขา้วท่ี่�ราดห้รอือบึกับึ
ห้อยช่นิดต่างๆ	 เช่่น	 ห้อยลาย	 และผักอย่าง
เช่่น	 ต้นห้อมื	 ในอด่ตพื�นท่ี่�ที่ะเลบึริเวณฟุกะ
งะวะ	(ปัจจุบัึนคือเขตการปกครองพิเศษโคโต																																																														
ในกรุงโตเก่ยว)	 สามืารถจับึห้อยลายได้เป็น
จำานวนมืาก	 จ่งม่ืการนำาห้อยลายท่ี่�จับึได้มืา
ปรุงเป็นเมืน้อาห้ารต่างๆ	เช่่น	นำามืาต้มืในซุึ่ป
มิืโสะบ้ึาง	 ต้มืเค่�ยวกับึโช่ยุและนำ�าตาล	 (ที่ซ่ึ่คุ
ดะนิ)	บ้ึาง	แต่เมืน้ท่ี่�บึรรดาช่าวประมืงนิยมืรับึ
ประที่านท่ี่�สุด	คือ	“ฟุกะงะวะเมืชิ่”	ข้าวห้น้า
ห้อยลายแกะเปลือกท่ี่�นำามืาต้มืกับึเครื�องปรุง
รสต่างๆ

	 ช่าวไที่ยร้้จัก	“โอะโคะโนะมิืยะกิ”	อาห้าร
พื�นบ้ึานของจังห้วัดโอซึ่าก้าเป็นอย่างด่	 กรุง
โตเก่ยวก็ม่ือาห้ารจำาพวกแป้ง	เร่ยกว่า		“มืงจะ
ยะกิ”	ซ่ึ่�งเป็นอาห้ารพื�นบ้ึานของกรุงโตเก่ยว
เช่่นเด่ยวกัน	 “มืงจะยะกิ”	 ม่ืแป้งสาล่เป็น
วัตถุดิบึห้ลักผสมืกับึนำ�าจากนั�นเพิ�มืเติมืส่วน
ผสมืตามืท่ี่�ช่อบึ	เช่่น	เนื�อห้ม้ื	ห้รือ	กะห้ลำ�าปล่																																																								
เป็นต้น	 วางลงบึนกระที่ะจนสุก	 ก็สามืารถ
สัมืผัสรสช่าติท่ี่�แสนอร่อยของ	 “มืงจะยะกิ”
ได้	ย่าน	“ที่ซ่ึ่คิชิ่มืะ”	ในกรุงโตเก่ยวถ้กขนาน
นามืว่าเป็น	 ถนนแห้่งเมืน้อาห้ารมืงจะยะกิ	
ในยา่นดังกล่าวม่ืร้านท่ี่�ขายเมืน้	“มืงจะยะกิ”																																																																			
โดยเฉพาะมืากถ่ง	60	ร้านค้า

©SOURCENEXT CORPORATION /amanaimages

©JAPACK/orion /amanaimages
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จัิงโกะนะเบะ

นิงเงียวยะกิ คิะมินะริโอะโคิะชิิ 

ทซึึคุิดะนิ
	 “จังโกะนะเบึะ”	 เมืน้อาห้ารประเภที่ห้ม้ือไฟท่ี่�นักก่ฬาซ้ึ่โม่ื	 รับึ
ประที่านทีุ่กวันเพื�อสร้างความืแข็งแกร่งของร่างกาย	 คำาว่า	 “จังโกะ”	
เป็นคำาท่ี่�ใช้่ในแวดวงนักซ้ึ่โม่ืห้มืายถ่งอาห้ารของนักซ้ึ่โม่ื	 เมืน้ห้ม้ือไฟ
น่�ไม่ืได้ม่ืการกำาห้นดวัตถุดิบึห้รือการปรุงรสช่าติเอาไว้ตายตัว	 แต่โดย
ปกติแล้ว	 ห้ม้ือไฟจังโกะนะเบึะ	 ม่ืวัตถุดิบึอย่างเนื�อไก่ห้รือเต้าห้้้	 และ
ผักต่างๆ	 เช่่น	 ต้นห้อมืและผักกาดขาวต้มืในนำ�าซุึ่ปปรุงรสช่าติ	 ในกรุง
โตเก่ยวม่ืร้านห้ม้ือไฟจังโกะนะเบึะของอด่ตนักซ้ึ่โม่ือย้่ห้ลายร้าน	 ถ้าม่ื
โอกาสได้ไปเยือนกรุงโตเก่ยวก็อย่าลืมืไปแวะชิ่มืรสช่าติต้นตำารับึของ
ห้ม้ือไฟจังโกะนะเบึะ

	 ขนมือบึในแม่ืพิมืพ์ท่ี่�ที่ำาจากส่วนผสมือันประกอบึไปด้วย	แป้งสาล่
ไข่	 และนำ�าตาล	 ม่ืทัี่�งแบึบึใส่ไส้ท่ี่�ที่ำาจากถั�วแดงกวน	 และแบึบึไม่ืม่ืไส้	
นอกจากน่�	ในปัจจุบัึนยังม่ืการใส่ไส้รสช่าติอื�นๆ	เช่่น	ถั�วแดงกับึช่าเข่ยว
ถั�วแดงกลิ�นซึ่ากุระ	 และคัสตาร์ดคร่มื	 เป็นต้น	 แม่ืพิมืพ์ท่ี่�ใช้่ในการอบึ	
เป็นร้ปที่รงตัวละครในวัฒนธรรมืดั�งเดิมืของญ่่�ปุ�น	เช่่น	ตัวละครในหุ่้น
กระบึอกบุึนระคุ	ห้รือ	เที่พเจ้าแห่้งความืโช่คด่ทัี่�งเจ็ด	เป็นต้น	นอกจาก
น่�ยังม่ืการนำาตัวการ์ต้นจากอะนิเมืชั่�นท่ี่�ได้รับึความืนิยมืมืาที่ำาเป็นแม่ื
พิมืพ์ด้วยเช่่นกัน	ชื่�อของขนมื	“นิงเง่ยวยะกิ”	มืาจาก	“เมืืองนิงเง่ยว”	
ในเขตปกครองพิเศษช้่โอ	 ต้นตำารับึของขนมืช่นิดน่�	 อ่กทัี่�งยังเป็นของ
ฝากจากกรุงโตเก่ยวท่ี่�ทุี่กเพศทุี่กวัยต่างคุ้นเคย

	 ขนมืยอดนิยมืท่ี่�ให้้รสสัมืผัสท่ี่�แสนกรุบึกรอบึ	“คะมิืนะริโอะโคะชิ่”																																																																														
ที่ำาจากข้าวพอง	 นำ�าเชื่�อมื	 นำ�าตาล	 ถั�ว	 นำามืาผสมืผสานและนวดจน
แข็งเป็นก้อน	 ว่ากันว่า	 ร้านค้าแผงลอยใกล้ๆ	 ประต้คะมิืนะริของวัด																																																																																																			
อะซึ่ะคุซึ่ะ	 เริ�มืนำาขนมืช่นิดน่�มืาขายในช่่วงกลางสมัืยเอโดะ	 ชื่�อของ
ขนมืช่นิดน่�	 จ่งม่ืท่ี่�มืาจากประต้	 “คะมิืนะริ”	 รวมืถ่งยังม่ืความืห้มืาย
มืงคลแฝง	แปลว่า	“สร้างบ้ึาน	สร้างชื่�อเส่ยง”	จ่งถือเป็นขนมืมืงคลอ่ก
ด้วย	ในปัจจุบัึน	เป็นของฝากท่ี่�ได้รับึความืนิยมืประจำาย่านอะซึ่ะคุซึ่ะ

	 ที่ซ่ึ่คุดะนิ	คือ	การแปรร้ปอาห้ารท่ี่�ใช้่วัตถุดิบึจากที่อ้งที่ะเล	เช่่น	ปลา
ตัวเล็ก	กุ้งตัวเล็ก	ห้อยช่นิดต่างๆ	รวมืถ่งสาห้ร่ายคอมืบุึ	และผักต่างๆ										
ต้มืเค่�ยวกับึนำ�าซึ่อสรสเค็มืห้วานท่ี่�ปรุงรสด้วย	 นำ�าตาล	 โช่ยุ	 นำ�าเชื่�อมื																							
มิืริน	 เป็นต้น	จนรสช่าติเข้าเนื�อ	“ที่ซ่ึ่คุดะนิ”	 เป็นการถนอมือาห้ารท่ี่�
คุ้นเคยมืาตั�งแต่ในสมัืยเอโดะ	 โดยทัี่�วไปที่านร่วมืกับึข้าวปั�นห้รือโอช่า																																																																				
ส่เกะ	(ข้าวต้มืนำ�าช่า)	ชื่�อเร่ยก	“ที่ซ่ึ่คุดะนิ”	มืาจากชื่�อ	“ที่ซ่ึ่คุดะจิมืะ”	
ย่านศ้นย์กลางการประมืงของเอโดะ	 (ในปัจจุบัึน	บึริเวณที่ซ่ึ่คุดะ	 เขต
ปกครองพิเศษช้่โอ	กรุงโตเก่ยว)		ซ่ึ่�งเป็นต้นตำารับึของการที่ำาที่ซ่ึ่คุดะนิ

©ごはんの写真 /amanaimages

©Kazu/a.collectionRF /amanaimages©KAZUTAKA	YANAI/SEBUN	PHOTO	/amanaimages©KAZUTAKA	YANAI/SEBUN	PHOTO	/amanaimages

©Kazu/a.collectionRF	/amanaimages©Kazu/a.collectionRF	/amanaimages
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รุถรุางสายโตเกียวซากุรุะ

รถ้ำรางสึายโตเกียวซึากุระ
(รถึรางโตเด็นสายอะระคะวะ)

	 รถไฟ	 ซ่ึ่�งม่ืความืรวดเร็ว	 ความืสะดวกสบึาย	 และความืปลอดภัย
	เปร่ยบึได้ดัง	“ขา”	ของผ้้คนในมืห้านครโตเก่ยว	และได้กลายเป็นการ
คมืนาคมืท่ี่�ขาดไปเส่ยไม่ืได้	 ในปัจจุบัึน	 เส้นที่างการเดินรถไฟสายให้ม่ื
ได้เป้ดให้้บึริการ	 รถไฟเห้ล่าน่�ได้พัฒนาข่�นด้วยเที่คโนโลย่ให้ม่ืๆ	 และ
ได้รับึการถ้กจับึตามืองมืากข่�นเรื�อยๆ	 	 ยกตัวอย่างเช่่น	 รถไฟความืเร็ว
ส้ง	Super	Conducting	Maglev	ท่ี่�วิ�งด้วยความืเร็วส้งสุด	500	ก.มื./	
ชั่�วโมืง	ก็กำาลังจะเป้ดให้้บึริการในเร็ววันน่�
	 ในที่างกลับึกัน	“รถรางสายโตเก่ยวซึ่ากุระ	(รถรางโตเด็นสายอะระ
คะวะ)”	 เป็นรถรางของโตเด็นท่ี่�ยังห้ลงเห้ลืออย้่ในกรุงโตเก่ยวแค่เพ่ยง
สายเด่ยว	โดยม่ืเส้นที่างการเดินรถระห้ว่าง	“สถาน่มิืโนะวะบึาชิ่	–	สถาน่
วาเซึ่ดะ	(ระยะที่างรวมื	12.2	กิโลเมืตร	30	สถาน่)”	เป็นเส้นที่างคมืนาคมื
ของคนในพื�นท่ี่�มืาอย่างยาวนาน	ตลอดเส้นที่างม่ืสถานท่ี่�น่าสนใจและม่ื
เสน่ห์้อย้ห่้ลายแห่้ง	ยกตัวอย่างเช่่น	สถานท่ี่�ช่มืดอกไม้ือย่าง	ดอกซึ่ากุระ

 ราคิา
ผูู้�ใหิญ่่	170	เยน
เด็ก	90	เยน	

 เว็บไซึต์
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/thai/services/
streetcar.html

และดอกกุห้ลาบึ	สถานท่ี่�ที่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมื		ย่านร้านค้า
ท่ี่�ยังคงบึรรยากาศแบึบึในอด่ต
	 นอกจากน่�	ตลอดเส้นที่างของรถรางโตเด็นสายอะระคะวะ	ม่ืสถาน
ท่ี่�ท่ี่�ม่ืชื่�อเส่ยงในการช่มืดอกซึ่ากุระอย้่ห้ลายแห่้ง	ยกตัวอย่างเช่่น	“สวน
โอโตนาชิ่ชิ่นซุึ่ย”	และ	“สวนโอคุโนะฮะระ”	เป็นต้น	จ่งที่ำาให้้รถรางสาย
น่�ได้รับึสมืญ่านามืว่า	“รถรางสายโตเก่ยวซึ่ากุระ”	ระห้ว่างนั�งอย้่บึนรถ
รางขบึวนน่�ก็สามืารถเพลิดเพลินไปกับึการช่มืดอกไม้ืในแต่ฤด้กาล	เช่่น	
ดอกซึ่ากุระในฤด้ใบึไม้ืผลิ	เป็นต้น	นอกจากน่�	ยงัม่ืตั�วรายวันสำาห้รับึการ
โดยสารรถไฟสายน่�ได้ตลอดทัี่�งวันโดยไม่ืจำากัดเท่ี่�ยวจำาห้น่าย	การเท่ี่�ยว
ช่มืดอกไม้ืนานาพันธ์ุด้วยการใช้่ตั�วรายวันก็เป็นสิ�งท่ี่�น่าสนุกสนาน	

©SADAO	MAEJIMA/SEBUN	PHOTO	/amanaimages©SADAO	MAEJIMA/SEBUN	PHOTO	/amanaimages

©TOSHIAKI	ONO/a.collectionRF	/amanaimages©TOSHIAKI	ONO/a.collectionRF	/amanaimages
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ห้้องเรีียนภาษาญีี่�ปุ่่�น 

คำำาพููดบนโต๊๊ะอาห้ารีญีี่�ปุ่่�น
	 สวััสดีีท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน	สำาหรัับจากญี่ี�ปุุ่�นในฉบับนี�จะ

แนะนำาคำำาพู้ดีบนโต๊๊ะอ่าหารัในภาษาญี่ี�ปุุ่�น	เมื่่อ่นึกถึึงคำำาพู้ดี

บนโต๊๊ะอ่าหารั	คำนไท่ยอ่าจจะไมื่่คำุ�นเคำยนัก	เน่อ่งจากเรัาไมื่่มื่ีคำำาพู้ดีพูิเศษอ่ะไรัท่ี�ใช้�กันบนโต๊๊ะอ่าหารั

แต๊่สำาหรัับบางวััฒนธรัรัมื่ในต๊่างปุ่รัะเท่ศมื่ีคำำาพู้ดีซึ่ึ�งถึือ่เปุ่็นมื่ารัยาท่อ่ย่างหนึ�งบนโต๊๊ะอ่าหารั	สำาหรัับภาษาญี่ี�ปุุ่�น

เอ่งก็มื่ีคำำาลัักษณะนี�อ่ย้่	2	คำำา	เรัาจะมื่าดี้คำวัามื่หมื่ายแลัะท่ี�มื่าท่ี�ไปุ่ขอ่งท่ั�ง	2	คำำานี�กัน

	 บึางท่ี่านอาจจะเคยได้ยินคนญ่่�ปุ�นพ้ดว่า	 “อิตาดาคิมัืส”	 จากในห้นังห้รือรายการ
ท่ี่ว่ญ่่�ปุ�น	ซ่ึ่�งถือเป็นมืารยาที่อย่างห้น่�งท่ี่�ต้องพ้ดคำาน่�ก่อนรับึประที่านอาห้าร	คำาน่�ม่ืท่ี่�มืา
จากคำากริยา	“อิตะดะคุ”	ห้มืายถ่ง	ขอ	ห้รือ	ได้รับึ	ใช้่กับึผ้้ท่ี่�ม่ืศักดิ�ส้งกว่า	โดยในสมัืย
โบึราณคนญ่่�ปุ�นจะพ้ดคำาน่�ก่อนรับึประที่านของเซ่ึ่นไห้ว้เพื�อเป็นการแสดงความืเคารพ
และขอบึคุณต่อเที่พเจ้า	 ด้วยเห้ตุน่�	 คำาว่า	 อิตะดะคิมืะสุ	 ไม่ืเพ่ยงแต่เป็นการแสดงถ่ง
มืารยาที่บึนโต๊ะอาห้ารแต่ยังสะท้ี่อนถ่งการแสดงความืขอบึคุณต่อ	2	สิ�ง	นั�นคือ
1.	ขอบึคุณต่อผ้้ท่ี่�สรรห้าอาห้ารมืาให้้	และ
2.	แสดงความืขอบึคุณต่อช่่วิตท่ี่�ส้ญ่เส่ยไปเพื�อมืาเป็นอาห้ารให้้เราได้รับึประที่าน	

	 เป็นคำาท่ี่�ใช้่พ้ดห้ลังอาห้าร	มืกัตามืด้วย	“เดะส”ุ	เพื�อความืสุภาพ	เป็นคำาท่ี่�
ม่ืความืห้มืายแสดงความืขอบึคุณเช่่นเด่ยวกับึ	“อิตะดะคิมืะสุ”	แต่ม่ืท่ี่�มืาท่ี่�แตก
ต่างกัน	ท่ี่�มืาของคำาน่�มืาจากคำาว่า	“จิโซึ่”	ห้มืายถ่ง	การวิ�งวุ่น	ห้รือ	ตระเวนไป
รอบึๆ	ในสมัืยก่อนการจัดห้าวัตถุดิบึที่ำาอาห้ารนั�นไม่ืใช่่เรื�องง่าย	บึางครั�งต้อง
ข่�ม้ืาออกไปไกลเพื�อห้าวัตถุดิบึมืาที่ำาอาห้ารให้้แขกห้รือล้กค้า	 จ่งม่ืการใช้่คำา
น่�เพื�อแสดงความืขอบึคุณต่อผ้้ท่ี่�ต้องเห้นื�อยยากเดินที่างห้าของมืาที่ำาอาห้าร
ให้้ได้รับึประที่าน	และกลายเป็นวัฒนธรรมืในการแสดงความืขอบึคุณห้ลังรับึ
ประที่านอาห้ารมืาจนถ่งทุี่กวันน่�

（いただきます）

（ごちそうさま）

อิตะดะคิมะสุ

โกะจิโซ่ซ่ะมะ
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	 ในระห้ว่างการเยือนประเที่ศไที่ย	 ได้ม่ืโอกาสเข้าเย่�ยมืคารวะพลเอก
ประยุที่ธ์	 จันที่ร์โอช่า	 นายกรัฐมืนตร่	 และเข้าพบึห้ารือประเด็นที่วิภาค่		
กับึนายดอน	ปรมัืตถ์วินัย	รัฐมืนตร่ว่าการกระที่รวงการต่างประเที่ศ	
	 ในการเข้าพบึห้ารือระห้ว่างรัฐมืนตร่ทัี่�งสองประเที่ศ	 ได้ม่ืการแลก
เปล่�ยนความืคิดเห็้นด้านเศรษฐกิจ	เช่่น	ความืร่วมืมืือเพื�อพัฒนาโครงสร้าง
พื�นฐาน	และการปรบัึสภาพแวดล้อมืในการลงทุี่น	รวมืถ่งการให้้ความืสำาคัญ่
ในความืรว่มืมืือด้านการป้องกันประเที่ศ	พร้อมืกับึพ้ดคุยห้ารือเก่�ยวกับึข้อ
ตกลงหุ้้นส่วนในทุี่กด้านและก้าวห้น้าภาคพื�นแปซิึ่ฟ้ก	(TPP11)	และความื
ตกลงหุ้้นส่วนที่างเศรษฐกจิระดบัึภ้มิืภาค	(RCEP)	การให้้ความืรว่มืมืือเพื�อ
พัฒนาภ้มิืภาคลุ่มืนำ�าโขง	 รวมืถ่งมืาตรการจัดการกับึขยะพลาสติกในท้ี่อง
ที่ะเล	อ่กทัี่�งยนืยนัความืร่วมืมืืออย่างใกล้ชิ่ดระห้ว่างสองประเที่ศ	ห้ลังการ
เข้าพบึห้ารือ	รัฐมืนตร่ว่าการกระที่รวงการต่างประเที่ศไที่ยพร้อมืทัี่�งภริยา
ได้เป็นเจ้าภาพจัดเล่�ยงอาห้ารคำ�าบึริเวณริมืแม่ืนำ�าเจ้าพระยา	รัฐมืนตร่ว่าการ
กระที่รวงการตา่งประเที่ศญ่่�ปุ�นและภรยิาต่างร้้ส่กประที่บัึใจในการตอ้นรับึ
อันอบึอุ่น	และวิวทิี่วทัี่ศน์ท่ี่�งดงามืของกรุงเที่พฯ
	 นอกจากน่�	 ได้มื่การพบึปะกับึนักธุรกิจไที่ย	 และแลกเปล่�ยนความืคิด
เห้็นเพื�อการพัฒนาความืสัมืพันธ์ที่างด้านเศรษฐกิจของประเที่ศไที่ยและ
ญ่่�ปุ�น
	 การเยอืนครั�งน่�	เป็นการกระชั่บึสายสมัืพันธ์กบัึประเที่ศไที่ยซึ่่�งเป็นหุ้้น
ส่วนที่่�สำาคญั่ให้้แน่นแฟ้น	ยิ�งข่�นเพื�อการลงทุี่นที่างด้านเศรษฐกจิของบึรษิทัี่
เอกช่นญ่่�ปุ�นจำานวนมืาก	การแลกเปล่�ยนที่างด้านการที่้ตและความืมืั�นคง	
รวมืถ่งการดำาเนินการตามืแนวคิดอินโด-แปซึ่ิฟ้กที่่�เสร่และเป้ดกว้าง

	 งานเล่�ยงดังกล่าวจัดข่�นเพื�อเฉลิมืฉลองในโอกาสข่�นปีให้มื่ร่วมืกับึ
ช่าวญ่่�ปุ�นที่่�พำานกัในประเที่ศไที่ย	พร้อมืที่ั�งอวยพรให้้มืส่ขุภาพร่างกาย
และกิจการงานต่างๆวัฒนาสถาพรยิ�งข่�นกว่าปีที่่�ผ่านมืา	
	 ภายในงานเล่�ยง	ม่ืการเสร์ิฟอาห้ารท่ี่�สืบึที่อดมืาแตโ่บึราณของญ่่�ปุ�น
ท่ี่�รับึประที่านกันในช่่วงปีให้ม่ื	เช่่น	“โอะเซึ่จิเร่ยวริ”	และ	“ซุึ่ปโอะโซึ่นิ”													
เป็นต้น	นอกจากน่�ยังม่ืเมืน้อาห้าร	 เช่่น	 ซ้ึ่ชิ่	และโซึ่บึะ	ให้้ช่าวญ่่�ปุ�นท่ี่�
พำานักอาศัยในประเที่ศไที่ยจำานวนมืากได้เพลิดเพลินไปพร้อมืกับึการ
เฉลิมืฉลองในโอกาสปีให้ม่ื

เข้้าพบหารืือกัีบนิายดอนิ ปรืมััตถ์วินัิย รัืฐมันิตรีืว่ากีารื
กีรืะทรืวงกีารืต่างปรืะเทศ (วันิที� 7 มั.ค. ณ กีรืะทรืวง
กีารืต่างปรืะเทศไทย)

เข้้าเยี�ยมัคารืวะพลเอกีปรืะยุทธ์์ จัันิทร์ืโอชิา นิายกีรัืฐมันิตรีื (วันิที� 7 มั.ค. ณ ทำาเนีิยบรัืฐบาล)

แลกีเปลี�ยนิความัคิดเห็นิกัีบนัิกีธุ์รืกิีจัไทย (วันิที� 8 มั.ค. ณ โรืงแรืมัในิกีรุืงเทพฯ)                    
(ซ้้าย) จุัตินัินิท์ ภิิรืมัยภั์ิกีดี รืองกีรืรืมักีารืผู้้จั้ัดกีารืใหญ่่ บริืษััทบุญ่รือด บริืวเวอรีื� จัำากัีด 
(มัหาชินิ) (ข้วา) อลิสา นิภิาทิวาอำานิวย ผู้้้ร่ืวมัก่ีอตั�ง Socialgiver

นายโมเทกิิ โทชิิมิทสึึ รัีฐมนต๊รีีว่่ากิารีกิรีะทรีว่ง
กิารีต่๊างปุ่รีะเทศญีี่�ปุ่่�นเยือนปุ่รีะเทศไทย 

งานเลีี้�ยงเชืิ�อมสัึมพัูนธไมต๊รีีในโอกิาสึปีุ่ให้ม่

ในรัะหว่ัางวันัที่�	7	–	8	มื่กรัาคำมื่	ที่�ผู้า่นมื่า	นายโมื่เท่กิ	โท่ช้มิื่ทิ่สึ	รััฐมื่นต๊รีั

วั่าการักรัะท่รัวังการัต๊่างปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุุ่�นเดีินท่างเยือ่นปุ่รัะเท่ศไท่ยเปุ่็น

คำรัั�งแรักหลัังเข�ารัับต๊ำาแหนง่	ซึ่ึ�งถืึอ่เป็ุ่นหนึ�งในการัเยือ่นปุ่รัะเท่ศต่๊างๆ

ในภ้มื่ิภาคำเอ่เช้ียต๊ะวัันอ่อ่กเฉียงใต๊�

วัันที่�	 14	 มื่กรัาคำมื่	 ที่�ผู้่านมื่า	 มื่ีการัจัดีงานเลีั�ยงเช้่อ่มื่สัมื่พูันธไมื่ต๊รัี

ในโอ่กาสปุ่ีใหมื่่	 ซึ่ึ�งถึือ่เปุ่็นงานเลีั�ยงปุ่ีใหมื่่คำรัั�งแรักขอ่ง	 นายนะช้ิดีะ																																																															

คำะสุยะ	เอ่กอั่คำรัรัาช้ท้่ต๊ญีี่�ปุุ่�น	นอ่กจากนี�	งานในคำรัั�งนี�จดัีขึ�น	ณ	ท่ำาเนียบ

เอ่กอ่ัคำรัรัาช้ท่้ต๊ญี่ี�ปุุ่�น	หลัังจากเวั�นวัรัรัคำจากการัจัดีงาน	2	ปุ่ี	
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	 สวัสด่ครับึท่ี่านผ้้อ่านวารสาร	“จากญ่่�ปุ�น”	ทุี่กท่ี่าน	
	 ผมื	นะชิ่ดะ	คะสุยะ	รับึตำาแห้น่งเอกอัครราช่ท้ี่ตญ่่�ปุ�นประจำาประเที่ศไที่ย	เมืื�อเดือนธันวาคมื
ปีท่ี่�ผ่านมืา	 ประเที่ศญ่่�ปุ�นกับึประเที่ศไที่ยม่ืประวัติศาสตร์การแลกเปล่�ยนระห้ว่างกันมืาอย่าง
ยาวนานกว่า	600	ปี	และม่ืความืสัมืพันธ์ที่างการท้ี่ตมืาจนถ่งปัจจุบัึนเป็นเวลา	133	ปี	
	 ในปัจจุบัึน		นักท่ี่องเท่ี่�ยวช่าวไที่ยเดนิที่างเยอืนประเที่ศญ่่�ปุ�นมืากกว่า	1.3	ล้านคนต่อปี	ใน
ขณะเด่ยวกัน	นักท่ี่องเท่ี่�ยวช่าวญ่่�ปุ�นเดินที่างเยือนประเที่ศไที่ย	1.8	ล้านคนต่อปี	ในปัจจุบัึนม่ื
ช่าวญ่่�ปุ�น		พำานักในประเที่ศไที่ยมืากกว่า		70,000	คน	และม่ืบึริษัที่เอกช่นของญ่่�ปุ�นลงทุี่นตั�ง
บึริษัที่ในประเที่ศไที่ย	จำานวนมืากกว่า	5,500	บึริษัที่		
	 จำานวนนักศ่กษาไที่ยท่ี่�ศ่กษาภาษาญ่่�ปุ�นในประเที่ศไที่ย	1	แสน	8	ห้มืื�นคน	และในขณะ
เด่ยวกันม่ืนักศ่กษาไที่ยท่ี่�ศ่กษา	ณ	ประเที่ศญ่่�ปุ�นมืากกว่า	4,000	คน		จำานวนร้านอาห้ารญ่่�ปุ�น
ในประเที่ศไที่ยม่ืมืากถ่ง	3,600	ร้านค้า	นอกจากน่�	นักฟุตบึอลช่าวไที่ยทัี่�ง	4	คน	กำาลังสร้าง
ผลงานอันยอดเย่�ยมืและโดดเด่นในการแข่งขันฟุตบึอลเจล่ก	 ประเที่ศญ่่�ปุ�น	 ในอ่กด้านห้น่�ง																																																																																																																									
นายนิชิ่โนะ	 อากิระ	 ได้รับึห้น้าท่ี่�หั้วห้น้าผ้้ฝึกสอนฟุตบึอลท่ี่มืช่าติไที่ย	 ประเที่ศญ่่�ปุ�นและ
ประเที่ศไที่ยยังคงส่งเสริมืการแลกเปล่�ยนกันในทุี่กๆ	ด้าน	
	 สำาห้รับึผมืเพิ�งเดินที่างมืาถ่งประเที่ศไที่ยเพื�อรับึตำาแห้น่งได้ไม่ืนาน	ม่ืความืมุ่ืงมัื�นเป็นอย่าง
ยิ�งว่าตลอดระยะเวลาในช่่วงท่ี่�ดำารงตำาแห้น่ง	จะได้ม่ืโอกาสได้พบึปะและแลกเปล่�ยนกับึช่าวไที่ย
ให้้มืากท่ี่�สุด	เพื�อเสริมืสร้างความืสัมืพันธ์อันด่และก่อประโยช่น์ต่อทัี่�งประเที่ศไที่ยและประเที่ศ
ญ่่�ปุ�น
	 วารสาร	“จากญ่่�ปุ�น”	เป็นวารสารท่ี่�จัดพิมืพ์ข่�นเพื�อเผยแพรข้่อม้ืลและขา่วสารเก่�ยวกับึความืสมัืพันธ์ระห้ว่างประเที่ศญ่่�ปุ�นกับึประเที่ศไที่ย	ส่งมือบึ
ให้้ท่ี่านผ้้อ่านทุี่กท่ี่าน	เสนอเนื�อห้าสาระทัี่�งมืวลด้วยภาษาไที่ย	ใส่ใจรวบึรวมืข้อม้ืลและเร่ยบึเร่ยงโดยเจ้าห้น้าท่ี่�ช่าวไที่ยประจำาสำานักข่าวสารญ่่�ปุ�น	แห่้ง
สถานเอกอัครราช่ท้ี่ตญ่่�ปุ�นประจำาประเที่ศไที่ย	ซ่ึ่�งห้วังว่า	ท่ี่านผ้้อ่านช่าวไที่ยทุี่กท่ี่านจะเข้าใจประเที่ศญ่่�ปุ�นมืากยิ�งข่�นโดยผ่านตัวห้นังสือในเนื�อห้าต่างๆ
ท่ี่�วารสารฉบัึบึน่�นำาเสนอ	ไม่ืว่าจะเป็นเรื�องอาห้ารญ่่�ปุ�น	วัฒนธรรมื	การท่ี่องเท่ี่�ยว	และการศ่กษา	
	 สุดท้ี่ายน่�	ขอขอบึพระคณุท่ี่านผ้้อ่านทุี่กท่ี่านมืา	ณ	ท่ี่�น่�	ท่ี่�ให้้ความืสนใจและตดิตามือ่านวารสารฉบึบัึน่�	ผมืห้วงัเป็นอยา่งยิ�งว่า	ท่ี่านผ้้อ่านจะชื่�นช่อบึ
และติดตามืวารสาร	“จากญ่่�ปุ�น”	จากน่�สืบึไป

	 เมืื�อวันท่ี่�	20	กุมืภาพันธ์	ท่ี่�ผ่านมืา	สถานเอกอัครราช่ท้ี่ตญ่่�ปุ�น
ประจำาประเที่ศไที่ย	 ได้จัดงานเฉลิมืพระช่นมืพรรษาสมืเด็จพระ
จักรพรรดิแห่้งญ่่�ปุ�น	 ประจำาปี	 พ.ศ.	 2563	 ณ	 โรงแรมื	 The	
Athenee	 ในงานดังกล่าว	 ม่ืผ้้ดำารงตำาแห้น่งที่างด้านการเมืือง	
ข้าราช่การ	นักธุรกิจสำาคัญ่ช่าวไที่ย	ผ้้ท่ี่�เก่�ยวข้องกับึองค์กรไที่ย-
ญ่่�ปุ�น	ผ้้สื�อข่าว	นักการท้ี่ต	และช่าวญ่่�ปุ�นในประเที่ศไที่ย	เข้าร่วมื
ถวายพระพรสมืเด็จพระจักรพรรดิแห่้งญ่่�ปุ�น
	 อน่�ง	 ได้ม่ืการออกบ้ึที่ของห้น่วยงานรัฐบึาลในแต่ละท้ี่องถิ�น
ของญ่่�ปุ�น	เพื�อประช่าสัมืพันธ์แห้ล่งท่ี่องเท่ี่�ยว	ท่ี่�น่าประทัี่บึใจ	และ
อาห้ารรสเลิศของแต่ละท้ี่องถิ�นนั�นๆ	ด้วย

แนะนำา	ฯพูณฯ	นายนะช้ิดีะ	คำะสุยะ 
เอ่กอ่ัคำรัรัาช้ท่้ต๊วัิสามื่ัญี่ผู้้�มื่ีอ่ำานาจเต๊็มื่แห่งญี่ี�ปุุ่�น

ปุ่รัะจำารัาช้อ่าณาจักรัไท่ย

งานเฉลิิมพระชนมพรรษาสมเด็็จ

พระจักรพรรด็ิแห่่งญี่่�ปุ่่�น
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สึำานักพิิมพ์ิ : BUNBOOKS

[My little kitchen in
summer season] เกิิดท่ี่�จัังหวััดเช่ียงราย หลัังจัากิย้ายมาที่ำางานในกิรุงเที่พมหานครเกิิดท่ี่�จัังหวััดเช่ียงราย หลัังจัากิย้ายมาที่ำางานในกิรุงเที่พมหานคร

ในปีี พ.ศ. 2555 ได้เริ�มต้้นที่ำางานในต้ำาแหน่งผู้้้ช่ีวัยนักิเข่ียนในปีี พ.ศ. 2555 ได้เริ�มต้้นที่ำางานในต้ำาแหน่งผู้้้ช่ีวัยนักิเข่ียน

กิาร์ต้้นมังงะ ในปีีเด่ยวักัินนั�นได้ออกิผู้ลังานแรกิ ตั้�งแต่้               กิาร์ต้้นมังงะ ในปีีเด่ยวักัินนั�นได้ออกิผู้ลังานแรกิ ตั้�งแต่้               

พ.ศ. 2557 เป็ีนต้้นมา ปีระกิอบอาช่ีพนักิเข่ียนกิาร์ต้้นมังงะอิสระพ.ศ. 2557 เป็ีนต้้นมา ปีระกิอบอาช่ีพนักิเข่ียนกิาร์ต้้นมังงะอิสระ

ซ่ึ่�งนอกิเหนือจัากิผู้ลังานกิาร์ต้้นมังงะยังม่ผู้ลังานเข่ียนภาพซ่ึ่�งนอกิเหนือจัากิผู้ลังานกิาร์ต้้นมังงะยังม่ผู้ลังานเข่ียนภาพ

ปีระกิอบหนังสือแลัะนิต้ยสารอ่กิหลัายฉบับ ปีระกิอบหนังสือแลัะนิต้ยสารอ่กิหลัายฉบับ 

นักเขียน:	พูิช้ญี่์สินี	ต๊ั�งกิต๊ต๊ินันท่์นักเขียน:	พูิช้ญี่์สินี	ต๊ั�งกิต๊ต๊ินันท่์

	 กระที่รวงการตา่งประเที่ศญ่่�ปุ�นมือบึรางวัล	“Japan	International	MANGA	Award”	เพื�อเชิ่ดช้่เก่ยรตินักเข่ยนการ์ต้นมัืงงะผ้้ม่ืบึที่บึาที่
สำาคัญ่ในการเผยแพรวั่ฒนธรรมืการวาดการต้์นมัืงงะในตา่งประเที่ศ	และส่งเสรมิืการแลกเปล่�ยนวัฒนธรรมืในระดบัึนานาช่าตโิดยผ่านผลงาน				
การ์ต้นมัืงงะ	สำาห้รับึการประกวดในปีน่�	เป็นครั�งท่ี่�	13	ม่ืผ้้ส่งผลงานจาก	66	ประเที่ศและเขตการปกครองทัี่�วโลกเข้าร่วมืการประกวด	รวมื
ทัี่�งสิ�น	345	ผลงาน
	 การตัดสินผลงานในขั�นแรกได้รับึความืร่วมืมืือจาก	“สมืาคมืสำานักพิมืพ์ห้นังสือมัืงงะ”	จากนั�น	คณะกรรมืการการประกวดรางวลั	Japan	
International	MANGA	Award	ครั�งท่ี่�	13	ซ่ึ่�งม่ื	ศิลป้นนักเข่ยนการ์ต้นมัืงงะระดบัึตำานานอยา่ง	ซึ่ะโตะนะกะ	มืะจโิกะ	ดำารงตำาแห้นง่ประธาน
คณะกรรมืการ	ได้พิจารณาตัดสินผลงานท่ี่�ส่งเข้าประกวด	ซ่ึ่�งผลการประกวด	คณะกรรมืการ
ได้มือบึรางวัลรองช่นะเลิศ	(Silver	Award)	ให้้แก่ผลงานเรื�อง	“My	Little	Kitchen	2	:	ครัว
บ้ึานบ้ึาน	(ภาคฤด้ร้อน)”	โดย	คุณพิช่ญ์่สิน่	ตั�งกิตตินันท์ี่	นักเข่ยนการ์ต้นมัืงงะช่าวไที่ย	
	 พิธ่มือบึรางวัล	Japan	International	MANGA	Award	ครั�งท่ี่�	13	จัดข่�นโดยนายโมืะเที่ะกิ	
โที่ะชิ่มิืที่ซ่ึ่		รัฐมืนตร่ว่าการกระที่รวงการต่างประเที่ศญ่่�ปุ�น	ในวันอังคารท่ี่�	18	กุมืภาพันธ์	พ.ศ.		
2563	ณ	กรุงโตเก่ยว	ประเที่ศญ่่�ปุ�น	และในโอกาสน่�ได้เชิ่ญ่คุณพิช่ญ์่สิน่	ตั�งกิตตินันท์ี่	รวมืถ่ง
เจ้าของผลงานท่ี่�ได้รับึรางวัลช่นะเลิศและรางวัลรองช่นะเลิศท่ี่านอื�นๆ	เข้าร่วมืในพิธ่ดังกล่าว	

เร่ื่�องย่่อ	:	ผลงานเล่าเรื�องอาห้ารในฤด้ร้อน	รวมืถ่ง
วิถ่ช่่วิตและวัฒนธรรมืพื�นบ้ึานของไที่ย	ผ่านตัวละครเอกซ่ึ่�งเป็นเด็กผ้้
ห้ญิ่ง	ผลงานเข่ยนวิธ่การประกอบึอาห้ารพื�นบ้ึานท่ี่�เป็นดั�งภ้มิืปัญ่ญ่า
ท่ี่�สืบึที่อดมืาแตโ่บึราณของประเที่ศไที่ย	รวมืไปถ่งแนะนำาวัตถุดิบึเช่่น
ผักและผลไม้ืพื�นบ้ึาน	 และวิธ่การเก็บึเก่�ยว	 ซ่ึ่�งผ้้อ่านไม่ืเพ่ยงแต่ได้
ช่มืภาพท่ี่�สวยงามืของผลงานแล้ว	 ยังร้้ส่กอยากลิ�มืรสอาห้ารในผล
งานด้วย	ยิ�งไปกว่านั�น	นอกเห้นือจากอาห้ารแล้ว	ผลงานยังเข่ยนถ่ง
วัฒนธรรมืและประเพณ่ที่างสังคมืท่ี่�ม่ืเสน่ห์้ของประเที่ศไที่ย	เช่่น	พิธ่
แต่งงานแบึบึพื�นบ้ึานของไที่ยรวมืถ่งประเพณ่สงกรานต์	

ปุ่รีะกิาศผลี้กิารีปุ่รีะกิว่ดรีางวั่ลี้ Japan International MANGA Award คำรัี�งที� 13
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ข่าวสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

	 ในระห้ว่างเดือนมืกราคมื-ม่ืนาคมื	 พ.ศ.	 2563	 ม่ืการฝึก	 “คอบึร้า
โกลด์”	 การฝึกร่วมืผสมืที่างที่ห้ารในทุี่กพื�นทัี่�วประเที่ศไที่ย	 ในโอกาสน่�
ที่ห้ารจากกองกำาลังป้องกันตนเองญ่่�ปุ�นประมืาณ	250	นาย	เข้าร่วมืการ
ฝึกดังกล่าว	เมืื�อวันท่ี่�	29	กุมืภาพนัธ์		ท่ี่�ผ่านมืา	ได้จัดการฝึกซ้ึ่อมืมืาตรการ
คุ้มืครองพลเรือนช่าวญ่่�ปุ�นท่ี่�พำานักอาศัยในต่างประเที่ศ	ณ	ท่ี่าอากาศยาน
นานาช่าติอ่้ตะเภา	 จังห้วัดระยอง	 โดยม่ืเจ้าห้น้าท่ี่�จากกระที่รวงการต่าง
ประเที่ศญ่่�ปุ�น	 (รวมืถ่งสถานเอกอัครราช่ท้ี่ตญ่่�ปุ�นประจำาประเที่ศไที่ย)																															
เจ้าห้น้าท่ี่�จากองค์การความืร่วมืมืือระห้ว่างประเที่ศของญ่่�ปุ�น	 (JICA)	
และจากสมืาคมืญ่่�ปุ�นในประเที่ศไที่ย	โดยสวมืบึที่บึาที่พลเรือนช่าวญ่่�ปุ�น
เข้าร่วมืการฝึกซ้ึ่อมื	 เนื�อห้าในการฝึกซ้ึ่อมืได้จำาลองสถานการณ์เสมืือน
จริงในพื�นท่ี่�ประเที่ศท่ี่�เกิดความืไมื่สงบึสุขเร่ยบึร้อยของประช่าช่น	 โดย
อพยพพลเรือนช่าวญ่่�ปุ�นและครอบึครวัออกจากพื�นท่ี่�ขัดแย้งไปยงัประเที่ศ
ญ่่�ปุ�นอยา่งเร่งด่วน	และม่ืการใช้่เครื�องบิึนของกองกำาลังป้องกันตนเองที่าง
อากาศของญ่่�ปุ�นในการฝึกซ้ึ่อมืเสมืือนจริงครั�งน่�ด้วย

	 ในระห้ว่างวันท่ี่�	4	 -	6	มืกราคมื		เรือ	“สะซึ่ะนะมิื”	ของกองกำาลัง
ป้องกันตนเองที่างที่ะเลของญ่่�ปุ�นเท่ี่ยบึท่ี่า	 ณ	 ท่ี่าเรือจังห้วัดภ้เก็ตใน
ระห้ว่างเดินที่างกลับึประเที่ศญ่่�ปุ�นห้ลังจากสิ�นสุดการปฏิิบัึติห้น้าท่ี่�ในการ
รับึมืือโจรสลดัช่ายฝั�งโซึ่มืาเล่ย	เมืื�อเท่ี่ยบึท่ี่า	ม่ืช่าวญ่่�ปุ�นท่ี่�พำานักในจังห้วัด
ภ้เก็ตได้รอต้อนรับึพร้อมืทัี่�งแสดงความืขอบึคุณต่อเห้ล่าเจ้าห้น้าท่ี่�ผ้้ปฎิิบัึติ
งาน	ในโอกาสน่�	กัปตันเรือ“สะซึ่ะนะมิื”	ได้เชิ่ญ่ช่าวญ่่�ปุ�นและผ้้เก่�ยวข้อง
ท่ี่�รอต้อนรับึการเท่ี่ยบึท่ี่าให้้ข่�นเย่�ยมืช่มืภายในเรือเป็นกรณ่พิเศษ	พร้อมื
ทัี่�งอธิบึายอุปกรณ์ต่างๆ	บึนเรือท่ี่�ใช้่ในการปฏิิบัึติการรับึมืือโจรสลัด	
	 ห้ลังจากออกเดนิที่างจากที่า่เรือภ้เก็ตเรือลำาดังกล่าว	ออกเดนิที่างไป
ฝึกซ้ึ่อมืกับึกองทัี่พเรือไที่ย	ณ	น่านนำ�าที่ะเลไที่ย	

การฝึกึคิอบร�าโกลด์ปูระจิำาปู ีพิ.ศ. 2563

เรือของกองกำาลังปูอ้งกันตนเองทางทะเลของญี่�ปุู�นเทียบท่าภููเก็ต
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	 ในวันท่ี่�	 11	 ธันวาคมื	 พ.ศ.	 2562	 ม่ืการจัดงานสัมืมืนา	Women	
in	 Limitless	 “Space”	 ณ	 สถาบัึนบัึณฑิ์ตบึริห้ารธุรกิจศศินที่ร์แห่้ง
จุฬาลงกรณ์มืห้าวิที่ยาลัย	โดยในโอกาสน่�ได้เชิ่ญ่	ดร.มุืคะอิ	ชิ่อะกิ	นักบิึน																																																																																																		
อวกาศห้ญิ่งคนแรกของเอเช่่ยเข้าร่วมืการบึรรยายปาฐกถาพิเศษงาน
สัมืมืนาในครั�งน่�	 เป็นความืร่วมืมืือระห้ว่างสถานเอกอัครราช่ท้ี่ตญ่่�ปุ�น
ประจำาประเที่ศไที่ย	 บัึณฑิ์ตบึริห้ารธุรกิจศศินที่ร์แห่้งจุฬาลงกรณ์
มืห้าวิที่ยาลัย	และสำานักงานพัฒนาเที่คโนโลยอ่วกาศ	และภ้มิืสารสนเที่ศ	
(องค์การมืห้าช่น)	(GISTDA)	เพื�อเป็นแรงบัึนดาลใจในการพัฒนาผ้้นำาท่ี่�เป็น

	 เจแปนฟาวน์เดชั่�น	 กรุงเที่พฯจัด	 “เที่ศกาลภาพยนตร์ญ่่�ปุ�น”	 เป็น
ประจำาทุี่กปี	 โดยตลอดระยะเวลากว่า	 40	 ปีท่ี่�ผ่านมืานับึตั�งแต่การก่อตั�ง
เจแปนฟาวน์เดชั่�น	กรุงเที่พฯได้ม่ืการจัดเที่ศกาลภาพยนตร์ญ่่�ปุ�น	มืาโดย
ตลอด	สืบึเนื�องจากปีท่ี่�ผ่านมืา	ในปีน่�ได้ม่ืการจัด	“เที่ศกาลภาพยนตร์ญ่่�ปุ�น	
2563”	ในระห้ว่างวันพฤหั้สบึด่ท่ี่�	6	กุมืภาพันธ์	–	วันอาทิี่ตย์ท่ี่�	8	ม่ืนาคมื
	 ในปีน่�ได้นำาภาพยนตร์ญ่่�ปุ�นให้ม่ืๆ	 รวมืถ่งผลงานภาพยนตร์ท่ี่�ได้รับึ
รางวัลมืาทัี่�งห้มืด	14	เรื�อง	โดยเที่ศกาลภาพยนตร์ญ่่�ปุ�นม่ืกำาห้นดจัดแสดง
ภาพยนตร์ในกรุงเที่พมืห้านคร	จังห้วัดขอนแก่น	เช่่ยงให้ม่ื	และภ้เก็ต
	 เมืื�อวันท่ี่�	6	กุมืภาพันธ์	ในพิธ่เป้ดงาน	“เที่ศกาลภาพยนตร์ญ่่�ปุ�น	2563”	
ณ	SF	World	Cinema	ห้้างสรรพสินค้าเซ็ึ่นที่รัลเวิลด์	นายเซึ่คิกุชิ่	โนโบึรุ	
อัครราช่ท้ี่ตญ่่�ปุ�น	และนายโคบึายาชิ่	ชิ่เงกิ	ท่ี่�ปร่กษาสถานเอกอัครราช่ท้ี่ต
ญ่่�ปุ�นประจำาประเที่ศไที่ย	 เป็นตัวแที่นจากสถานเอกอัครราช่ท้ี่ตญ่่�ปุ�น
ประจำาประเที่ศไที่ยเข้าร่วมืพิธ่ดังกล่าว	นอกจากน่�	ในพิธ่เป้ดยงัม่ืการแสดง
บึนเวท่ี่จากสมืาช่กิ	6	คน	ของกลุ่มืไอดอล	“BNK48”	ท่ี่�ได้รับึความืนยิมืทัี่�ง
ในประเที่ศญ่่�ปุ�นและประเที่ศไที่ย

งานสัึมมนา Women in Limitless “Space”

เทศกาลภูาพิยนตร์ญี่�ปูุ�น 2563

สตร่ในรุ่นต่อไป	โดยม่ืเยาวช่นและวัยรุ่นจำานวนมืากให้้ความืสนใจเข้าร่วมื
ฟังบึรรยาย	ห้ลังจากการบึรรยายปาฐกถาพิเศษของ	ดร.มุืคะอิ	ชิ่อะกิ	ม่ืการ
อภิปรายเป็นคณะ	โดยม่ื	ดร.มุืคะอิ	ชิ่อะกิ		และเห้ล่าสตร่ท่ี่�ม่ืชื่�อเส่ยง	เช่่น		
คุณกอบึกาญ่จน์	วัฒนวรางก้ร	อด่ตรัฐมืนตร่ว่าการกระที่รวงการท่ี่องเท่ี่�ยว
และก่ฬา	รองศาสตราจารย์	กฤษติกา	คงสมืพงษ์	อาจารย์ประจำา	สถาบัึน
บัึณฑิ์ตบึริห้ารธุรกิจศศินที่ร์แห่้งจุฬาลงกรณ์มืห้าวิที่ยาลัย	 และ	 Laura	
Anderson	ตัวแที่นจาก	One	Global	Venture	โดยผ้้อภิปรายแต่ละท่ี่าน
ต่างตั�งเป้าห้มืายก้าวตามืบุึคคลต้นแบึบึตั�งแต่สมัืยยังเป็นเยาวช่น
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	 สถานเอกอัครราช่ท้ี่ตญ่่�ปุ�นประจำาประเที่ศไที่ย	โดยความืร่วมืมืือจาก
กรมืกิจการเด็กและเยาวช่น	 จัดการปฐมืนิเที่ศน์และกิจกรรมืแลกเปล่�ยน
แก่นักเร่ยนมัืธยมืศ่กษาตอนปลายช่าวญ่่�ปุ�นจำานวน	16	คน	ซ่ึ่�งเดินที่างมืา
เยอืนประเที่ศไที่ย	ภายใต้โครงการ	JENESYS2019	Outbound	program	
to	 Thailand	 4thbatch	 หั้วข้อ	 “การแลกเปล่�ยนที่างวัฒนธรรมื”																																													
อันเป็นส่วนห้น่�งของโครงการ	 Japan’s	 Friendship	 Ties	 Program	
โดยกระที่รวงการต่างประเที่ศ	 	ระห้ว่างวันท่ี่�	 10	 ถ่ง	18	 ธันวาคมื	พ.ศ.																																																					
2562	 คณะนักเร่ยนได้เข้าร่วมืที่ำากิจกรรมืแลกเปล่�ยนที่างวัฒนธรรมืกับึ
โรงเร่ยนสตร่วิที่ยา	 	 เย่�ยมืช่มืการที่ำางานของภาครัฐบึาลของญ่่�ปุ�นอัน
เก่�ยวข้องกับึ	 ความืช่่วยเห้ลือเพื�อการพัฒนาอย่างเป็นที่างการ	 (Official	

โคิรงการ JENESYS2019 Outbound program to Thailand 4th batch
หัิวข�อ : การแลกเปูลี�ยนทางวัฒนธรรม

Development	 Assistance)	 ในประเที่ศไที่ยและองค์กรเอกช่นต่างๆ
เพื�อเร่ยนร้้ความืสัมืพันธ์ระห้ว่างประเที่ศญ่่�ปุ�นและประเที่ศไที่ย	 รวมืไป
ถ่งบึที่บึาที่ของประเที่ศญ่่�ปุ�นในประช่าคมืนานาช่าติให้้ล่กซ่ึ่�งมืากยิ�งข่�น	ใน
ขณะเด่ยวกันเพื�อเผยแพร่เสน่ห์้ของประเที่ศญ่่�ปุ�นระห้ว่างการที่ำากิจกรรมื
ในประเที่ศไที่ย	 นอกจากจะเป็นการเสริมืสร้างความืร้้ให้้แก่เยาวช่นผ้้ม่ื
ความืสามืารถในการเผยแพร่ข้อม้ืลข่าวสารและเป็นอนาคตของช่าติผ่าน
การร่วมืกิจกรรมืของโครงการแล้ว	โครงการยังม่ืความืคาดห้วังให้้เยาวช่นม่ื
ส่วนร่วมืในการสร้างความืเข้าใจอันด่ต่อประเที่ศญ่่�ปุ�นในประเที่ศไที่ย	และ
เป็นรากฐานในการพัฒนาความืเข้าใจอันด่ต่อกันระห้ว่างทัี่�งสองประเที่ศ

	 สถานเอกอัครราช่ท้ี่ตญ่่�ปุ�นประจำาประเที่ศไที่ย	ได้รับึความืร่วมืมืือ
จากสำานักงานพัฒนาวิที่ยาศาสตร์และเที่คโนโลยแ่ห่้งช่าติ	ร่วมืคัดเลือก
เยาวช่นไที่ยชั่�นมัืธยมืศ่กษาตอนปลายสาขาวิที่ยาศาสตร์และเที่คโนโลย่																																								
จำานวน	 17	 คน	 เข้าร่วมืที่ำากิจกรรมืแลกเปล่�ยนที่างวัฒนธรรมื	 ภาย
ใต้โครงการ	 “JENESYS2019	 Inbound	 Program	 12th	 Batch”	
หั้วข้อ	 “Science	 and	 Technology	 Exchange”	 ระห้ว่างวันท่ี่�																		
25	พฤศจิกายน	 ถ่ง	 	 3	 ธันวาคมื	 	พ.ศ.	 2562	ณ	กรุงโตเก่ยว	และ
จังห้วัดน่งาตะ	 อันเป็นส่วนห้น่�งของโครงการ	 Japan’s	 Friendship	
Ties	 program	 ดำาเนินการโดยกระที่รวงการต่างประเที่ศ	 เยาวช่น
ได้เข้าร่วมืกิจกรรมืต่างๆ	 เช่่น	 การเย่�ยมืช่มืสถานท่ี่�ต่างๆ	 ซ่ึ่�งม่ืความื
เก่�ยวข้องกับึวิที่ยาศาสตร์และเที่คโนโลย่	 ร่วมืที่ำากิจกรรมืแลกเปล่�ยน
ที่างวัฒนธรรมืและเย่�ยมืช่มืมืห้าวิที่ยาลัยเที่คโนโลยน่ะงะโอกะ	เป็นต้น																																																																																												
ห้ลังจากการที่ำากิจกรรมืจ่งได้ร่วมืกิจกรรมืเวิร์คช่อปเพื�อแลกเปล่�ยน
ความืร้้และประสบึการณ์ระห้ว่างกัน	 และจัดที่ำารายงานผลการเข้า
ร่วมืโครงการเพื�อวางแผนการดำาเนินงานห้ลังเดินที่างกลับึประเที่ศไที่ย
ต่อไป	 เยาวช่นได้เร่ยนร้้เก่�ยวกับึประเที่ศญ่่�ปุ�นตามืหั้วข้อโครงการ																																																																																										
ไปพร้อมืๆ	 กับึการเร่ยนร้้และสร้างความืเข้าใจในวัฒนธรรมืญ่่�ปุ�น																																																																																						
โดยโครงการม่ืจุดประสงค์ให้้เยาวช่นจากประเที่ศญ่่�ปุ�นและประเที่ศ
ในภ้มิืภาคเอเช่่ยแปซิึ่ฟ้คได้แลกเปล่�ยนที่ำาความืเข้าใจเก่�ยวกับึ
ประเที่ศญ่่�ปุ�นในด้านต่างๆ	เช่่น	การเมืืองเศรษฐกิจ	สังคมื	วัฒนธรรมื														
ประวัติศาสตร์	 นโยบึายระห้ว่างประเที่ศ	 	 โดยนำาสิ�งท่ี่�ได้เร่ยนร้้และ
เสน่ห์้ของประเที่ศญ่่�ปุ�นมืาเผยแพร่	 เพื�อเป็นการขยายรากฐานการท้ี่ต
ระห้ว่างประเที่ศต่อไป

โคิรงการ  JENESYS2019
Inbound Program 12th Batch
หัิวข�อ วิทยาศาสึตร์และเทคิโนโลยี 
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"ฟุุกะงะวะ
เมชิิ"

“ฟุุกะงะวะเมชิิ” หน่ึ่�งในึ่เมนึ่อูาหารพ้ื้�นึ่
บ้้านึ่ของกรุงโตเกียว ซ่ึ่�งมีต้นึ่กำาเนิึ่ด
มาจากชิาวประมงทีี่�อยู�ในึ่บ้ริเวณฟุุกะ
งะวะ กรงุโตเกียวกล่�าวกันึ่ว�าเป็นึ่เมนูึ่
อาหารทีี่�ที่ำาข่�นึ่ง�ายๆเพ้ื้�อประทัี่งชีิวิต
บ้นึ่เร้อวิธีีการที่ำาเมนูึ่อาหารนีึ่�มีทัี่�ง
แบ้บ้ปรุงเป็นึ่กับ้ราดบ้นึ่ข้าว แล่ะแบ้บ้
อบ้ไปพื้ร้อมกับ้ข้าว ในึ่ครั�งนีึ่�จะขอ
นึ่ำาเสนึ่อวิธีีการอบ้ข้าวกับ้เน้ึ่�อหอย
ล่าย ซ่ึ่�งชิ�วยให้เพื้ลิ่ดเพื้ลิ่นึ่กับ้ความ
อร�อยของเน้ึ่�อสัมผััสหอยล่าย

1.	 ซึ่าวข้าวสาร	เที่นำ�าออก	แล้วทิี่�งไว้ประมืาณ	30	นาท่ี่		
2.	 ล้างห้อยลายทัี่�งเปลือกให้้สะอาด	 จากนั�นนำาลงห้ม้ือต้มืกับึเห้ล้า
สาเกด้วยไฟกลาง	
3.	 ป้ดฝาห้ม้ือแล้วต้มืทิี่�งไว้ประมืาณ	2-3	นาท่ี่รอจนฝาห้อยเป้ด	ป้ด
ไฟ	จากนั�นแยกห้อยลายกับึนำ�าซุึ่ปท่ี่�ต้มืออกจากกัน	
4.	 แกะเนื�อห้อยลายออกจากเปลือก	และกรองเอาที่รายออกจากนำ�าซุึ่ป
5.	 ราดนำ�าร้อนลงบึนเต้าห้้้ที่อดอะบุึระอะเกะ	 เพื�อไล่นำ�ามัืนในเต้าห้้้
ที่อดออก	หั้�นเป็นชิ่�นพอด่คำาเพื�อง่ายสำาห้รับึการรับึประที่าน	
6.	 ปลอกเปลือกขิงออก	หั้�นคร่�ง	ซึ่อยขิงออกเป็นเส้นๆ	จากนั�นซึ่อยต้นห้อมื
7.	 นำาข้าวใส่ในห้ม้ือหุ้ง	เติมืนำ�าซุึ่ปท่ี่�ได้จากข้อ	3	จากนั�นเติมืนำ�าซุึ่ปท่ี่�

ที่ำาจากสาห้ร่ายคมืบุึและปลาคัที่ซ่ึ่โอะข้ดฝอยลงไปในปริมืาณพอด่
สำาห้รับึหุ้งข้าว	2	ถ้วย	
8.	 เติมืโช่ยุ	 1	 ช้่อนโต๊ะ	 ใส่เต้าห้้้อะบุึระอะเกะท่ี่�หั้�นและขิงท่ี่�ซึ่อย
เตร่ยมืไว้ลงในห้ม้ือหุ้งข้าวโดยใส่ให้้ทัี่�วทัี่�งห้ม้ือ	เป้ดไฟห้ม้ือหุ้งข้าว	
9.	 ในระห้วา่งท่ี่�หุ้งข้าว		เที่โช่ยแุละมิืริน	อยา่งละ	1	ช้่อนโต๊ะลงไปใน
ห้ม้ือ		รอจนนำ�าเดือดนำาเนื�อห้อยลายท่ี่�แกะเตร่ยมืไว้ใส่ลงในห้ม้ือต้มื	
เป้ดไฟกลางต้มืจนเครื�องปรุงรสเข้าเนื�อ
10.	นำาเนื�อห้อยลายท่ี่�ปรุงเสร็จในข้อ	9	ใส่ลงไปในข้าว	คลุกเคล้าให้้
เข้ากัน	จากนั�นอบึในห้ม้ือหุ้งข้าวต่อไปอ่ก	5	นาท่ี่	ตักข้าวท่ี่�อบึจนเสร็จ
แล้วลงบึนภาช่นะโรยต้นห้อมืท่ี่�ซึ่อยไว้

วัตถุุดิบ้สำาหรับ้ 2 คนึ่ เคร้�องปรุงรส
หอยลาย
ข้้าวสาร
เต้้าห้้ทอดอะบุุระอะเกะ
ขิ้ง
ต้้นหอม

เหล้าสาเกสำาหรับุปรุงอาหาร
นำ�าซุุป 

เกลือ
โชิยุ
มิริน

(ทำำ�จ�กส�หร่่�ยคมบุุ
และปล�คัทำซึึโอะขููดฝอย)

500 กรัม
2 ถ้้วย 
1 แผ่่น 
1 แง่ง
2 ต้้น

4 ช้ิอนโต๊้ะ 
ปริมาณพอเหมาะ
ปริมาณพอเหมาะ

 1 ช้ิอนโต๊้ะ
1 ช้ิอนโต๊้ะ
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