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มหกรรมกีีฬาโอลิิมปิิกและพาราลิิมปิิก 2020  ที่่กำ
� �ลั
ำ ง
ั จะมาถึึง สายตาของชาวโลก
กำำ�ลัง
ั จัับจ้้องไปยัังกรุุงโตเกีียว ประเทศญี่่ปุ่่
� น
� สถานจััดงานแข่่งขัันในครั้้�งนี้้�
กรุุงโตเกีียวมีีประวััติศ
ิ าสตร์์อัน
ั ยาวนานกว่่า 400 ปีี
นัับตั้้�งแต่่การสถาปนาระบบโชกุุนโตกุุงาวาขึ้้�น ณ เมืืองเอโดะ (ชื่่�อเดิิมของกรุุงโตเกีียว)
ผู้้ค
� นต่่างเดิินทางเข้้าสู่่�มหานครแห่่งนี้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง วารสารจากญี่่ปุ่่
� น
� ในฉบัับนี้้�จะขอ
แนะนำำ�มนตร์์เสน่่ห์ที่
์ ซ่
�่ อ
่ นอยู่่�ของกรุุงโตเกีียวในแง่่มุม
ุ ต่่างๆ

กรุุงโตเกีียว เมืืองหลวงที่่�มีี
ประวััติิศาสตร์์กว่่า 400 ปีี
จากภาพแผนที่่�ในศตวรรษที่่� 17 แสดงให้้เห็็นว่่า เมืืองเอโดะมีี
พื้้�นที่่�ขนาด 43.9 ตารางกิิโลเมตร ซึ่่�งมีีขนาดใหญ่่กว่่าเมืืองอื่่�นๆในเวลา
เดีียวกััน ยกตััวอย่่างเช่่น กรุุงโรม เมืืองที่่มีี� ขนาดใหญ่่ที่สุ่� ุดในทวีีปยุุโรป
มีีขนาด 14.6 ตารางกิิโลเมตร และกรุุงลอนดอนซึ่่�งมีีขนาด 9.2 ตาราง
กิิโลเมตร
โชกุุนโตกุุงาวา อิิเอยะสึึ (ค.ศ. 1542 – 1616) ผู้้ซึ่� ง่� สถาปนาเมืืองเอโดะ                                                                                                    
ขึ้้�นเป็็นศููนย์์กลางในการปกครองในปีี ค.ศ. 1603 ได้้เดิินทางมายัังเมืือง
แห่่งนี้้� ในปีี ค.ศ. 1590 “เมืืองเอโดะ” อยู่่�ทางตะวัันออกของกรุุงเกีียวโต
เมืืองหลวงของประเทศญี่่ปุ่่� น� ในเวลานั้้�น ประมาณ 500 กิิโลเมตร แต่่เดิิม

ย้้อนกลัับไป ณ เวลานั้้�น สมาชิิกในตระกููลโชกุุนโตกุุงาวา และไดเมีียว                                                                          
(เจ้้าผู้้�ครองแคว้้น) 300 คน จากแคว้้นต่่างๆ รวมไปถึึงบ่่าวไพร่่ผู้�รั้ ับใช้้
เดิินทางมาประจำำ�การเพื่่�อปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ใ� นเมืืองเอโดะ ด้้วยเหตุุนี้้โ� ชกุุนจึึง
ได้้จัดั สรรที่่พั� กั ขนาดใหญ่่ที่อ่� ยู่่�ใกล้้คููคลองและถนนหนทางเพื่่�อสะดวกใน
การสััญจร กล่่าวกัันว่่า ย่่านที่่�พัักของเหล่่าไดเมีียวครอบคลุุมพื้้�นที่่�กว่่า
70% ของเมืืองเอโดะ เมื่่�อที่่พั� ักได้้ถููกสร้้างขึ้้�นใกล้้ๆคููคลองมากยิ่่�งขึ้้�นก็็
ทำำ�ให้้เมืืองขยายใหญ่่มากขึ้้�นไปด้้วย
เมื่่อ� เราเปรีียบเทีียบแผนที่่เ� มืืองเอโดะในศตวรรษที่่� 17 กัับแผนที่่ข� อง
กรุุงโตเกีียวในปััจจุุบันั จะพบว่่า ผัังเมืืองของกรุุงโตเกีียวได้้วางทัับผังั เมืือง
ของเอโดะ ทางด่่วนถููกก่่อสร้้างเหนืือคููคลอง เส้้นทางการเดิินรถไฟและ
รถไฟฟ้้าใต้้ดินิ ถููกสร้้างทัับเส้้นทางเดิิมของคููคลองที่่ขุ� ดุ ขึ้้น� ด้้านนอก ที่่พั� กั
อาศััยขนาดใหญ่่ของเหล่่าไดเมีียวได้้ถููกปรัับเปลี่่ย� นให้้กลายเป็็นสถานที่่�
ต่่างๆ เช่่น สถานที่่�ราชการ โรงเรีียน และสวนสาธารณะ เป็็นต้้น
กรุุ ง โตเกีียวได้้ ถูู กพัั ฒ นามาตลอดระยะเวลา 400 ปีี จ ากเมืื อ ง

นิิฮงบะชิิในสมััยเอโดะ

เอโดะยัังเป็็นถิ่่น� ทุุรกัันดารที่่เ� ต็็มไปด้้วยป่่าและหนองบึึง จนเมื่่อ� โชกุุนโต
กุุงาวา อิิเอยะสึึมาถึึงได้้สั่่�งให้้รีีบสร้้างปราสาทเอโดะและเมืืองเอโดะขึ้้�น
โดยเริ่่�มจากการขุุดคููคลองเพื่่�อใช้้เป็็นที่่�สััญจรทางน้ำำ�ด้
� ้วยเรืือได้้
หลัังจากการก่่อสร้้างขนาดใหญ่่สิ้้น� สุุดลง คููคลองที่่ขุ� ดุ ขึ้้น� ด้้านในเป็็น
ปราการล้้อมรอบปราสาทเอโดะ ส่่วนคููคลองที่่�ขุุดขึ้้�นด้้านนอกมีีความ
ยาวกว่่า 12 กิิโลเมตรใช้้เป็็นเส้้นทางที่่�สำำ�คััญ ในการป้้องกัันการรุุกราน
จากข้้าศึึกศััตรูู คููคลองเหล่่านี้้�ยังั ขุุดขึ้้น� เพื่่�อรัับการขยายตััวของเมืือง เมื่่อ�
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สถานีีโตเกีียวในอดีีต

ชายทะเลในถิ่่�นทุุรกัันดาน สู่่�มหานครที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่่�สุุดแห่่งหนึ่่�งของ
โลก ซึ่่ง� มาจากวิิสัยั ทััศน์์ในการวางรากฐานเมืืองเอโดะของโชกุุนโตกุุงาวา     
อิิเอยะสึึ หากท่่านผู้้�อ่่านได้้มีีโอกาสเดิินเที่่�ยวในกรุุงโตเกีียว ท่่านจะพบ
กัับร่อ่ งรอยประวััติศิ าสตร์์ที่ห่� ลงเหลืืออยู่่�ของเมืืองเอโดะในหลายสถานที่่�

กรุุงโตเกีียวโดยสัังเขป
ตารางเปรียบเทียบจํานวนประชากรในแต่ละเมืองทั่วโลก
อางอิงขอมูลจาก The World’s Cities in 2018 (องคการสหประชาชาติ)

ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว
โคอิเกะ ยูริโกะ
โตเกียวประกอบด้วย
23 เขตการปกครองพิเศษ 26 เมือง
5 เมืองเล็ก และ 8 หมูบาน
(อางอิงขอมูลวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2561)
จํานวนนักท่องเที่ยวประจําปี
พ.ศ. 2561
จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ประมาณ 14.24 ลานคน (จํานวนนัก
ทองเที่ยวเยือนประเทศญี่ปุน :
ประมาณ 31.19 ลานคน (45.6% ของ
จํานวนนักทองเที่ยวเยือนประเทศญี่ปุน))
จํานวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
ประมาณ 536.50 ลานคน
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เมืองที่มีชื่อเสียงดีของโลก
อางอิงขอมูลจาก 2018 City Reptrak
(Reputation Institute)
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เมืองที่ปลอดภัยที่สุดของโลก
อางอิงขอมูลจาก Safe Cities Index 2019
(The Economist Intelligence Unit Limited 2019)
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37.46

จํานวนผูโดยสารโดยเฉลี่ยตอวัน
ที่สถานีรถไฟชินจุกุ
ประมาณ

3,420,000 คน

(มากเป็นอันดับที่ 1 ของโลก)

จํานวนรานอาหาร
ที่ไดรับดาวจากมิชลินไกด
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ดอกไมประจํากรุงโตเกียว
ซากุระพันธุโซะเมโยะชิโนะ

จํานวนรานอาหาร
ในกรุงโตเกียว
ประมาณ
84,000 แห่ง

ตนไมประจํากรุงโตเกียว
ตนแปะกวย

นกประจํากรุงโตเกียว
นกนางนวลขอบปกขาว
(Black-headed Gull)
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� ่องเที่่�ยวแบบนี้้�
สถานที่่ท่
ก็็มีีในกรุุงโตเกีียว
ชิินจุุกุห
ุ รืือชิิบุย
ุ ะ เป็็นย่่านท่่องเที่ย
�่ วที่่นั
� ก
ั ท่่องเที่่ย
� วชาวไทย และชาวต่่างชาติิรู้้�จัก
ั
และเดิินทางมาเยืือนจำำ�นวนมาก กรุุงโตเกีียว เมืืองหลวงของประเทศญี่่ปุ่่
� น
�
นอกจากจะเป็็นศููนย์์กลางการค้้าและการอุุตสาหกรรม ยัังเป็็นมหานครที่่มี
� เี ทคโนโลยีีและ
แฟชั่่�นนำำ�สมััย แต่่ทว่า่ แท้้ที่จ
�่ ริิงแล้้วมหานครแห่่งนี้้�ยัง
ั มีีสถานที่่ท่
� อ
่ งเที่่ย
� วทางธรรมชาติิ
และวััฒนธรรมที่ส
�่ ามารถเพลิิดเพลิินได้้อีก
ี หลายแห่่ง ในครั้้�งนี้้� วารสารจากญี่่ปุ่่
� น
� จะขอ
แนะนำำ�สถานที่่อั
� น
ั หลากหลายที่ทุ
�่ ก
ุ ท่่านคาดไม่่ถึง
ึ ว่่ามีีอยู่่�ในกรุุงโตเกีียว

เกาะโอชิิมะ

ถ้ำำ�� หิินปููนนิิปปะระ

กรุุงโตเกีียว ตั้้�งอยู่่�ในเกาะฮอนชูู แต่่ทว่่ายัังมีีพื้้�นที่่�ครอบคลุุมถึึงบรรดาเกาะน้้อยใหญ่่
ประมาณ 13 เกาะ ซึ่่�งรวมถึึงหมู่่�เกาะอิิซุุและเกาะโอะกะซาวะระ ในบรรดาเกาะเหล่่านั้้�น
เกาะที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่สุ่� ุดคืือ “เกาะโอชิิมะ” บนเกาะแห่่งนี้้�มีี  “ภููเขาไฟมิิฮะระ” ภููเขาไฟ
ที่่�มีีพลัังอีีกทั้้�งยัังอุุดมไปด้้วยทรััพยากรทางธรรมชาติิ โดยใช้้เวลาเดิินทางเพีียง 1 ชั่่�วโมง
45 นาทีี ด้้วยเรืือเร็็ว ก็็จะสามารถมาถึึงและสััมผััสประสบการณ์์ใหม่่ๆ ของโตเกีียวได้้
จากเกาะแห่่งนี้้� ในช่่วงฤดููร้้อน จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เกาะแห่่งนี้้�จะมากขึ้้�นเป็็นพิิเศษโดย
เดิินทางมาทำำ�กิจิ กรรมต่่างๆ ทางทะเล รวมไป
ถึึงในฤดููหนาวที่่มีี� เทศกาล “The Izu Oshima
Camelia” สำำ�หรับั ในช่่วงเวลาอื่่น� ๆ ก็็มีีนักั ท่่อง
เที่่�ยวมาทำำ�กิิจกรรมทางทะเลอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ตกปลา และดำำ�น้ำำ�� เป็็นต้้น

“ถ้ำำ�หิ
� นิ ปููนนิิปปะระ” เป็็นถ้ำำ�หิ
� นิ ที่่มีี� ขนาดใหญ่่
ที่่�สุุดในภููมิิภาคคัันโตซึ่่�งมีีนัักท่่องเที่่�ยวมาเยืือนเป็็น
จำำ�นวนมากในแต่่ละปีี อุณ
ุ หภููมิิภายในถ้ำำ��ตลอดทั้้�งปีี
เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 11 °C แต่่ทว่่าในฤดููร้้อนอุุณหภููมิิภายใน
ถ้ำำ��จะเย็็นส่่วนในฤดููหนาวอุุณหภููมิิจะอุ่่�นขึ้้น�  หิินงอก
หิินย้้อยภายในถ้ำำ��เป็็นการก่่อตััวขึ้้�นของหิินปููนโดย
ใช้้เวลากว่่าหลายหมื่่�นปีี ระหว่่างการเดิินเท้้าเข้้าไป
ในถ้ำำ��ในระยะทาง 800 เมตร จะสามารถมองเห็็น
หิินงอกหิินย้้อยรููปทรงแปลกตาที่่ป� ระดัับไปด้้วยแสง
ไฟที่่�มีีสีีสัันสวยงาม
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หุุบเขาอะคิิงะวะ
“หุุบเขาอะคิิงะวะ” มีีพื้้�นที่่สีี� เขีียวขจีีและลำำ�ธารใส ซึ่่ง� สามารถเดิินทางจาก “สถานีีชิิน
จุุกุุ” ไปจนถึึง “สถานีีมุุซะชิิ-อิิทซึึกะอิิจิิ” โดยใช้้เวลาเพีียง 1 ชั่่�วโมง “หุุบเขาอะคิิงะวะ”                                                             
เป็็นสถานที่่�เหมาะสำำ�หรัับการเดิินเล่่นและช่่วยในการพัักผ่่อนหย่่อนใจ นอกจากนี้้�ยัังมีี
กิิจกรรมกีีฬามากมายสำำ�หรัับผู้้�ชอบกีีฬากลางแจ้้ง เช่่น ตกปลา และ เดิินเขา เป็็นต้้น
นอกจากนี้้�ยัังสามารถเพลิิดเพลิินกัับการตั้้�งแคมป์์บริิเวณริิมแม่่น้ำำ��อะคิิงะวะ หุุบเขาที่่�ถููก
ปกคลุุมไปด้้วยใบไม้้สีีเขีียวชอุ่่�มของ
ต้้นเมเปิ้้�ลจะเปลี่่�ยนเป็็นสีีแดงและ
สีีเหลืืองที่่�สดใสในฤดููใบไม้้ร่่วง ดััง
ชื่่�อ “อะคิิงะวะ” ที่่�แปลว่่า “แม่่น้ำำ��
ในฤดููใบไม้้ร่่วง” นอกจากนี้้� ยัังมีี                                                   
“สะพานอิิชิิบุุเนะ” สะพานแขวน
ที่่�เป็็นจุุดชมวิิวที่่�สวยงามเป็็นสถาน
ที่่�ที่่�ได้้รัับความนิิยมในการชมใบไม้้
©JUNKO TAKAHASHI/a.collectionRF /amanaimages เปลี่่�ยนสีี
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วััดสึึคิจิ
ิ ฮ
ิ งกัังจิิ

ภููเขามิิตะเกะ

วััดที่่�มีีสถาปััตยกรรมที่่�แสนสะดุุดตาอยู่่�ในย่่านสึึคิิจิิซึ่่�งอยู่่�ไม่่ไกล
จากย่่านกิินซ่่า ด้้านนอกอาคาร มีีลัักษณะของหน้้าบัันเป็็นแนวโค้้ง
ซึ่่�งถืือเป็็นสถาปััตยกรรมแบบพุุทธศาสนาของอิินเดีียโบราณ อาคาร
ของวััดแห่่งนี้้�ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนให้้เป็็นสมบััติิทางวััฒนธรรมที่่�มีี
ความสำำ�คััญของชาติิ ผู้้�มาเยี่่�ยมชมวััดแห่่งนี้้�ต่่างประหลาดใจกัับองค์์
ประกอบของสถาปััตยกรรมในวััดแห่่งนี้้� เช่่น หิินสลัักเป็็นรููปสััตว์์
กระจกสีี   และเครื่่�องดนตรีีไปป์์ออร์์แกน เนื่่�องจากองค์์ประกอบ
เหล่่านี้้�ไม่่ใช่่รููปแบบสถาปััตยกรรมแบบพุุทธศาสนา แนวความคิิดที่่�
รัับวัฒ
ั นธรรมอัันหลากหลายเช่่นนี้้� เป็็นเสน่่ห์ที่์ ดึึ่� งดููดนัักท่่องเที่่ย� วชาว
ต่่างชาติิและผู้้�สอนศาสนาให้้มาเยืือนวััดแห่่งนี้้�

นัับตั้้�งแต่่ในสมััยโบราณภููเขามิิตะเกะ เป็็นภููเขาศัักดิ์์�สิิทธิ์์�และ
ได้้รัับการยกย่่องนัับถืือ เป็็นที่่�รู้้�จัักกัันดีีในฐานะแหล่่งทรััพยากรทาง
ธรรมชาติิ ทั้้�งพืืชและสััตว์์ นก รวมถึึงแมลง ภููเขามิิตะเกะอุุดมไปด้้วย
ธรรมชาติิที่ง่� ดงามทั้้�งสี่่ฤ� ดููกาล ในฤดููใบไม้้ผลิิสีีเขีียวขจีีของต้้นไม้้ทำำ�ให้้
สััมผััสได้้ถึึงความมีีชีีวิิตชีีวา ในฤดููร้้อนบริิเวณสวนหิินที่่�เขีียวชอุ่่�มไป
ด้้วยมอสส์์มีีธารน้ำำ��ใสไหลผ่่านซอกหิินเมื่่�อมองแล้้วช่่วยบรรเทาความ
ร้้อนของอากาศ ในฤดููใบไม้้ร่่วง สามารถชมใบไม้้แดงพร้้อมกัับเสีียง
ร้้องของเหล่่าแมลงและจิ้้�งหรีีด ในฤดููหนาวภาพบรรยากาศในยาม
ค่ำำ��คืนื ที่่ถูู� กปกคลุุมไปด้้วยหิิมะสีีขาวโผลน ซึ่่ง� ไม่่ว่า่ จะเป็็นเด็็กหรืือคน
ชราหรืือเพศอายุุใดก็็สามารถเพลิิดเพลิินกัับการเดิินชมทิิวทััศน์์ที่ภูู่� เขา
แห่่งนี้้�

©Rainbow/a.collectionRF /amanaimages

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

ตลาดปลาโทะโยซึึ
พื้้�นที่่โ� ทะโยซึึเกิิดจากการถมขยะลงบนน้ำำ��ทะเล
ซึ่่ง� เป็็นการจััดการกัับขยะที่่เ� กิิดขึ้้น� จากความเสีียหาย
ในแผ่่นดิินไหวครั้้�งใหญ่่คัันโต ในปีีพ.ศ. 2466 เริ่่�ม
แรกพื้้�นที่่�นี้้�เป็็นเขตอุุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่่าง
ยิ่่�ง อุุตสาหกรรมต่่อเรืือ ในปััจจุุบััน เป็็นจุุดที่่�ได้้รัับ
ความนิิยมจากเด็็กเยาวชนและบรรดาคู่่�รักั หนุ่่�มสาว
นอกจากนี้้�ยัังได้้รัับการพััฒนาที่่�ดิินให้้กลายเป็็น
ย่่านที่่พั� กั อาศััย อาคารที่่พั� กั สููงๆผุุดขึ้้น� จนกลายเป็็น
ทำำ�เลที่่ไ� ด้้รับั ความนิิยมแห่่งใหม่่ในกรุุงโตเกีียว ตลาด
ปลาสึึคิิจิิได้้ย้้ายพื้้�นที่่�มายัังตลาดปลาโทะโยซึึ  ในปีี                   
พ.ศ. 2561 และกลายเป็็นตลาดแหล่่งรวมผลิิตภััณฑ์์
อาหารจากทะเล รวมถึึงผลไม้้ต่่างๆ ตลาดปลาสึึคิิจิิ
เป็็นตลาดปลาที่่มีี� ประวััติเิ ก่่าแก่่มากที่่สุ� ดุ ในบรรดา
ตลาดภายในบริิเวณใจกลางกรุุงโตเกีียวทั้้�ง 11 แห่่ง    
แต่่ด้้วยปััญหาของอาคารที่่�เริ่่�มทรุุดโทรมและพื้้�นที่่�
แคบ จึึงมีีการย้้ายเพื่่�อปรัับปรุุงอาคารใหม่่  ที่่�ตลาด ©Norwegian Seafood Council (https://flic.kr/p/2e9iWQ5)
ปลาโทะโยซึึ มีีการติิดตั้้�งหน้้าต่่างจากชั้้�นบนเพื่่�อให้้
ผู้้�คนทั่่�วไปสามารถเข้้าชมการประมููลปลาในสถานที่่�เหมาะสมและปลอดภััย นอกจากการชมการประมููลปลาแล้้ว ยัังมีีร้้านอาหารมากมายที่่�ใช้้วััตถุุดิิบ
สดใหม่่ อีีกทั้้�งยัังมีีร้้านค้้าวััตถุุดิิบและอุุปกรณ์์ประกอบอาหารสำำ�หรับั มืืออาชีีพ ตลาดปลาแห่่งใหม่่นี้้�จึึงอุุดมไปด้้วยมนตร์์เสน่่ห์์และความมีีชีีวิิตชีีวา
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อาหารพื้�้ นบ้้านของกรุุงโตเกีียว
ในแต่่ละท้้องถิ่่น
�่ น
� มีีวัฒ
ั นธรรมการบริิโภคอาหารที่่มี
� ค
ี วามหลากหลาย
� ของประเทศญี่ปุ่่
จึึงทำำ�ให้้มีอ
ี าหารพื้้�นบ้้านจำำ�นวนมากมาย เนื่่�องจากอาหารพื้้�นบ้้านทำำ�จากวััตถุุดิบ
ิ เฉพาะที่่�
มีีในแต่่ละท้้องถิ่่น
� ค
ี วามสำำ�คัญสื
ั บ
ื ทอดมาตั้้�งแต่่ในอดีีต
�  ถืือเป็็นมรดกทางวััฒนธรรมที่่มี
นอกเหนืือจากเมนููอาหารญี่ปุ่่
�่ น
� ที่ช
�่ าวไทยรู้้�จัก
ั กัันเป็็นอย่่างดีี เช่่น ซููชิิ หรืือ ชาบููชาบูู ใน
ครั้้�งนี้้�วารสารจากญี่ปุ่่
�่ น
� จะขอแนะนำำ�อาหารพื้้�นบ้้านของกรุุงโตเกีียวที่่แ� สนเลิิศรส

ฟุุ กะงะวะเมชิิ
เมนููอาหารประเภทข้้าวที่่ร� าดหรืืออบกัับ
หอยชนิิดต่่างๆ เช่่น หอยลาย และผัักอย่่าง
เช่่น ต้้นหอม  ในอดีีตพื้้�นที่่�ทะเลบริิเวณฟุุกะ
งะวะ (ปััจจุุบันั คืือเขตการปกครองพิิเศษโคโต                                                              
ในกรุุงโตเกีียว) สามารถจัับหอยลายได้้เป็็น
จำำ�นวนมาก จึึงมีีการนำำ�หอยลายที่่�จัับได้้มา
ปรุุงเป็็นเมนููอาหารต่่างๆ เช่่น นำำ�มาต้้มในซุุป
มิิโสะบ้้าง ต้้มเคี่่�ยวกัับโชยุุและน้ำำ��ตาล (ทซึึคุุ
ดะนิิ) บ้้าง แต่่เมนููที่่บ� รรดาชาวประมงนิิยมรัับ
ประทานที่่�สุุด คืือ “ฟุุกะงะวะเมชิิ” ข้้าวหน้้า
หอยลายแกะเปลืือกที่่นำ� ำ�มาต้้มกับั เครื่่อ� งปรุุง
รสต่่างๆ
©SOURCENEXT CORPORATION /amanaimages

มงจะยะกิิ
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ชาวไทยรู้้�จักั “โอะโคะโนะมิิยะกิิ” อาหาร
พื้้�นบ้้านของจัังหวััดโอซาก้้าเป็็นอย่่างดีี  กรุุง
โตเกีียวก็็มีีอาหารจำำ�พวกแป้้ง เรีียกว่่า  “มงจะ
ยะกิิ” ซึ่่�งเป็็นอาหารพื้้�นบ้้านของกรุุงโตเกีียว
เช่่นเดีียวกััน “มงจะยะกิิ” มีีแป้้งสาลีีเป็็น
วััตถุุดิิบหลัักผสมกัับน้ำำ��จากนั้้�นเพิ่่�มเติิมส่่วน
ผสมตามที่่�ชอบ เช่่น เนื้้�อหมูู หรืือ กะหล่ำำ��ปลีี                                                        
เป็็นต้้น วางลงบนกระทะจนสุุก ก็็สามารถ
สััมผััสรสชาติิที่่�แสนอร่่อยของ “มงจะยะกิิ”
ได้้ ย่่าน “ทซึึคิิชิมิ ะ” ในกรุุงโตเกีียวถููกขนาน
นามว่่าเป็็น ถนนแห่่งเมนููอาหารมงจะยะกิิ
ในย่่านดัังกล่่าวมีีร้้านที่่�ขายเมนูู “มงจะยะกิิ”                                                                   
โดยเฉพาะมากถึึง 60 ร้้านค้้า

จัังโกะนะเบะ

ทซึึคุด
ุ ะนิิ

“จัังโกะนะเบะ” เมนููอาหารประเภทหม้้อไฟที่่�นัักกีีฬาซููโม่่ รัับ
ประทานทุุกวัันเพื่่�อสร้้างความแข็็งแกร่่งของร่่างกาย คำำ�ว่่า “จัังโกะ”
เป็็นคำำ�ที่่�ใช้้ในแวดวงนัักซููโม่่หมายถึึงอาหารของนัักซููโม่่ เมนููหม้้อไฟ
นี้้�ไม่่ได้้มีีการกำำ�หนดวััตถุุดิิบหรืือการปรุุงรสชาติิเอาไว้้ตายตััว แต่่โดย
ปกติิแล้้ว หม้้อไฟจัังโกะนะเบะ มีีวััตถุุดิิบอย่่างเนื้้�อไก่่หรืือเต้้าหู้้�  และ
ผัักต่่างๆ เช่่น ต้้นหอมและผัักกาดขาวต้้มในน้ำำ�ซุ
� ุปปรุุงรสชาติิ ในกรุุง
โตเกีียวมีีร้้านหม้้อไฟจัังโกะนะเบะของอดีีตนัักซููโม่่อยู่่�หลายร้้าน ถ้้ามีี
โอกาสได้้ไปเยืือนกรุุงโตเกีียวก็็อย่่าลืืมไปแวะชิิมรสชาติิต้้นตำำ�รัับของ
หม้้อไฟจัังโกะนะเบะ

ทซึึคุุดะนิิ คือื การแปรรููปอาหารที่่ใ� ช้้วัตั ถุุดิบิ จากท้้องทะเล เช่่น ปลา
ตััวเล็็ก กุ้้�งตััวเล็็ก หอยชนิิดต่่างๆ รวมถึึงสาหร่่ายคอมบุุ และผัักต่่างๆ          
ต้้มเคี่่�ยวกัับน้ำำ��ซอสรสเค็็มหวานที่่�ปรุุงรสด้้วย น้ำำ��ตาล โชยุุ น้ำำ��เชื่่�อม                       
มิิริิน เป็็นต้้น จนรสชาติิเข้้าเนื้้�อ “ทซึึคุุดะนิิ” เป็็นการถนอมอาหารที่่�
คุ้้�นเคยมาตั้้�งแต่่ในสมััยเอโดะ โดยทั่่�วไปทานร่่วมกัับข้้าวปั้้�นหรืือโอชา                                                                    
สึึเกะ (ข้้าวต้้มน้ำำ��ชา) ชื่่�อเรีียก “ทซึึคุุดะนิิ” มาจากชื่่�อ “ทซึึคุุดะจิิมะ”
ย่่านศููนย์์กลางการประมงของเอโดะ (ในปััจจุุบััน บริิเวณทซึึคุุดะ เขต
ปกครองพิิเศษชููโอ กรุุงโตเกีียว)  ซึ่่�งเป็็นต้้นตำำ�รัับของการทำำ�ทซึึคุุดะนิิ
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นิิงเงีียวยะกิิ

คะมิินะริิโอะโคะชิิ

ขนมอบในแม่่พิมพ์
ิ ที่์ ทำ่� ำ�จากส่่วนผสมอัันประกอบไปด้้วย แป้้งสาลีี
ไข่่ และน้ำำ��ตาล มีีทั้้�งแบบใส่่ไส้้ที่่�ทำำ�จากถั่่�วแดงกวน และแบบไม่่มีีไส้้
นอกจากนี้้� ในปััจจุุบันั ยัังมีีการใส่่ไส้้รสชาติิอื่่น� ๆ เช่่น ถั่่�วแดงกัับชาเขีียว
ถั่่�วแดงกลิ่่�นซากุุระ และคััสตาร์์ดครีีม  เป็็นต้้น แม่่พิิมพ์์ที่่�ใช้้ในการอบ 
เป็็นรููปทรงตััวละครในวััฒนธรรมดั้้�งเดิิมของญี่่ปุ่่� �น เช่่น ตััวละครในหุ่่�น
กระบอกบุุนระคุุ หรืือ เทพเจ้้าแห่่งความโชคดีีทั้้�งเจ็็ด เป็็นต้้น นอกจาก
นี้้�ยัังมีีการนำำ�ตััวการ์์ตููนจากอะนิิเมชั่่�นที่่�ได้้รัับความนิิยมมาทำำ�เป็็นแม่่
พิิมพ์ด้์ ้วยเช่่นกััน ชื่่�อของขนม “นิิงเงีียวยะกิิ” มาจาก “เมืืองนิิงเงีียว”
ในเขตปกครองพิิเศษชููโอ ต้้นตำำ�รัับของขนมชนิิดนี้้� อีีกทั้้�งยัังเป็็นของ
ฝากจากกรุุงโตเกีียวที่่�ทุุกเพศทุุกวััยต่่างคุ้้�นเคย

ขนมยอดนิิยมที่่ใ� ห้้รสสััมผัสั ที่่แ� สนกรุุบกรอบ “คะมิินะริิโอะโคะชิิ”                                                                              
ทำำ�จากข้้าวพอง น้ำำ��เชื่่�อม น้ำำ��ตาล ถั่่�ว นำำ�มาผสมผสานและนวดจน
แข็็งเป็็นก้้อน ว่่ากัันว่่า ร้้านค้้าแผงลอยใกล้้ๆ ประตููคะมิินะริิของวััด                                                                                                   
อะซะคุุซะ เริ่่�มนำำ�ขนมชนิิดนี้้�มาขายในช่่วงกลางสมััยเอโดะ ชื่่�อของ
ขนมชนิิดนี้้� จึึงมีีที่่�มาจากประตูู  “คะมิินะริิ” รวมถึึงยัังมีีความหมาย
มงคลแฝง แปลว่่า “สร้้างบ้้าน สร้้างชื่่�อเสีียง” จึึงถืือเป็็นขนมมงคลอีีก
ด้้วย ในปััจจุุบััน เป็็นของฝากที่่�ได้้รัับความนิิยมประจำำ�ย่่านอะซะคุุซะ

©KAZUTAKA YANAI/SEBUN PHOTO /amanaimages

©Kazu/a.collectionRF /amanaimages
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รถรางสายโตเกีียวซากุุระ

©SADAO MAEJIMA/SEBUN PHOTO /amanaimages

รถไฟ ซึ่่�งมีีความรวดเร็็ว ความสะดวกสบาย และความปลอดภััย
เปรีียบได้้ดััง “ขา” ของผู้้�คนในมหานครโตเกีียว และได้้กลายเป็็นการ
คมนาคมที่่�ขาดไปเสีียไม่่ได้้ ในปััจจุุบััน เส้้นทางการเดิินรถไฟสายใหม่่
ได้้เปิิดให้้บริิการ รถไฟเหล่่านี้้�ได้้พััฒนาขึ้้�นด้้วยเทคโนโลยีีใหม่่ๆ และ
ได้้รัับการถููกจัับตามองมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ   ยกตััวอย่่างเช่่น รถไฟความเร็็ว
สููง Super Conducting Maglev ที่่�วิ่่�งด้้วยความเร็็วสููงสุุด 500 ก.ม./
ชั่่�วโมง ก็็กำ�ลั
ำ ังจะเปิิดให้้บริิการในเร็็ววัันนี้้�
ในทางกลัับกััน “รถรางสายโตเกีียวซากุุระ (รถรางโตเด็็นสายอะระ
คะวะ)” เป็็นรถรางของโตเด็็นที่่�ยัังหลงเหลืืออยู่่�ในกรุุงโตเกีียวแค่่เพีียง
สายเดีียว โดยมีีเส้้นทางการเดิินรถระหว่่าง “สถานีีมิิโนะวะบาชิิ – สถานีี
วาเซดะ (ระยะทางรวม 12.2 กิิโลเมตร 30 สถานีี)” เป็็นเส้้นทางคมนาคม
ของคนในพื้้�นที่่�มาอย่่างยาวนาน ตลอดเส้้นทางมีีสถานที่่�น่่าสนใจและมีี
เสน่่ห์อ์ ยู่่�หลายแห่่ง ยกตััวอย่่างเช่่น สถานที่่ชม
� ดอกไม้้อย่่าง ดอกซากุุระ

และดอกกุุหลาบ สถานที่่ท� างประวััติศิ าสตร์์และวััฒนธรรม  ย่่านร้้านค้้า
ที่่�ยัังคงบรรยากาศแบบในอดีีต
นอกจากนี้้� ตลอดเส้้นทางของรถรางโตเด็็นสายอะระคะวะ มีีสถาน
ที่่�ที่่�มีีชื่่�อเสีียงในการชมดอกซากุุระอยู่่�หลายแห่่ง ยกตััวอย่่างเช่่น “สวน
โอโตนาชิิชินิ ซุุย” และ “สวนโอคุุโนะฮะระ” เป็็นต้้น จึึงทำำ�ให้้รถรางสาย
นี้้�ได้้รัับสมญานามว่่า “รถรางสายโตเกีียวซากุุระ” ระหว่่างนั่่�งอยู่่�บนรถ
รางขบวนนี้้�ก็็สามารถเพลิิดเพลิินไปกัับการชมดอกไม้้ในแต่่ฤดููกาล เช่่น
ดอกซากุุระในฤดููใบไม้้ผลิิ เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ยังั มีีตั๋๋�วรายวัันสำำ�หรับั การ
โดยสารรถไฟสายนี้้�ได้้ตลอดทั้้�งวัันโดยไม่่จำำ�กััดเที่่�ยวจำำ�หน่่าย การเที่่�ยว
ชมดอกไม้้นานาพัันธุ์์�ด้้วยการใช้้ตั๋๋�วรายวัันก็็เป็็นสิ่่�งที่่�น่่าสนุุกสนาน

รถรางสายโตเกีียวซากุุระ
(รถรางโตเด็็นสายอะระคะวะ)

ราคา
ผู้้�ใหญ่่ 170 เยน
เด็็ก 90 เยน
เว็็บไซต์์
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/thai/services/
streetcar.html
©TOSHIAKI ONO/a.collectionRF /amanaimages
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ห้้องเรีียนภาษาญี่่�ปุ่�่น

คำำ�พูู ดบนโต๊๊ะอาหารญี่่ปุ่� น�่

สวััสดีีท่่านผู้้�อ่่านทุุกท่่าน สำำ�หรัับจากญี่่�ปุ่่�นในฉบัับนี้้�จะ
แนะนำำ�คำำ�พููดบนโต๊๊ะอาหารในภาษาญี่่�ปุ่่�น เมื่่อนึึกถึึงคำำ�พููด
บนโต๊๊ะอาหาร คนไทยอาจจะไม่่คุ้้�นเคยนััก เนื่่องจากเราไม่่มีีคำำ�พููดพิิเศษอะไรที่่�ใช้้กัันบนโต๊๊ะอาหาร
แต่่สำำ�หรัับบางวััฒนธรรมในต่่างประเทศมีีคำำ�พููดซึ่่�งถืือเป็็นมารยาทอย่่างหนึ่่�งบนโต๊๊ะอาหาร สำำ�หรัับภาษาญี่่�ปุ่่�น
เองก็็มีีคำำ�ลัักษณะนี้้�อยู่่� 2 คำำ� เราจะมาดููความหมายและที่่�มาที่่�ไปของทั้้�ง 2 คำำ�นี้้�กััน

อิิตะดะคิิมะสุุ

（いただきます）
บางท่่านอาจจะเคยได้้ยิินคนญี่่�ปุ่่�นพููดว่่า “อิิตาดาคิิมััส” จากในหนัังหรืือรายการ
ทีีวีีญี่่�ปุ่่�น ซึ่่�งถืือเป็็นมารยาทอย่่างหนึ่่�งที่่ต้� ้องพููดคำำ�นี้้�ก่่อนรัับประทานอาหาร คำำ�นี้้�มีีที่่ม� า
จากคำำ�กริิยา “อิิตะดะคุุ” หมายถึึง ขอ หรืือ ได้้รัับ  ใช้้กัับผู้้�ที่่�มีีศัักดิ์์�สููงกว่่า โดยในสมััย
โบราณคนญี่่�ปุ่่�นจะพููดคำำ�นี้้�ก่่อนรัับประทานของเซ่่นไหว้้เพื่่�อเป็็นการแสดงความเคารพ
และขอบคุุณต่่อเทพเจ้้า ด้้วยเหตุุนี้้� คำำ�ว่่า อิิตะดะคิิมะสุุ ไม่่เพีียงแต่่เป็็นการแสดงถึึง
มารยาทบนโต๊๊ะอาหารแต่่ยัังสะท้้อนถึึงการแสดงความขอบคุุณต่่อ 2 สิ่่�ง นั่่�นคืือ
1. ขอบคุุณต่่อผู้้�ที่่�สรรหาอาหารมาให้้ และ
2. แสดงความขอบคุุณต่่อชีีวิิตที่่สููญ
� เสีียไปเพื่่�อมาเป็็นอาหารให้้เราได้้รัับประทาน

โกะจิิโซซะมะ

（ごちそうさま）
เป็็นคำำ�ที่่ใ� ช้้พููดหลัังอาหาร มัักตามด้้วย “เดะสุุ” เพื่่�อความสุุภาพ เป็็นคำำ�ที่่�
มีีความหมายแสดงความขอบคุุณเช่่นเดีียวกัับ “อิิตะดะคิิมะสุุ” แต่่มีีที่่ม� าที่่แ� ตก
ต่่างกััน ที่่ม� าของคำำ�นี้้�มาจากคำำ�ว่่า “จิิโซ” หมายถึึง การวิ่่�งวุ่่�น หรืือ ตระเวนไป
รอบๆ ในสมััยก่่อนการจััดหาวััตถุุดิิบทำำ�อาหารนั้้�นไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย บางครั้้�งต้้อง
ขี่่�ม้้าออกไปไกลเพื่่�อหาวััตถุุดิิบมาทำำ�อาหารให้้แขกหรืือลููกค้้า จึึงมีีการใช้้คำำ�
นี้้�เพื่่�อแสดงความขอบคุุณต่่อผู้้�ที่่�ต้้องเหนื่่�อยยากเดิินทางหาของมาทำำ�อาหาร
ให้้ได้้รับั ประทาน และกลายเป็็นวััฒนธรรมในการแสดงความขอบคุุณหลัังรัับ
ประทานอาหารมาจนถึึงทุุกวัันนี้้�
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นายโมเทกิิ โทชิิมิิทสึึ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
การต่่างประเทศญี่่�ปุ่�่นเยืือนประเทศไทย
ในระหว่่างวัันที่่� 7 – 8 มกราคม ที่่�ผ่า่ นมา นายโมเทกิิ โทชิิมิทสึ
ิ ึ รััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศญี่่�ปุ่่�นเดิินทางเยืือนประเทศไทยเป็็น
ครั้้�งแรกหลัังเข้้ารัับตำำ�แหน่่ง ซึ่ง่� ถืือเป็็นหนึ่่ง� ในการเยืือนประเทศต่่างๆ
ในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
ในระหว่่างการเยืือนประเทศไทย ได้้มีีโอกาสเข้้าเยี่่�ยมคารวะพลเอก
ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี  และเข้้าพบหารืือประเด็็นทวิิภาคีี  
กัับนายดอน ปรมััตถ์์วินัิ ัย รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศ
ในการเข้้าพบหารืือระหว่่างรััฐมนตรีีทั้้�งสองประเทศ ได้้มีีการแลก
เปลี่่ย� นความคิิดเห็็นด้้านเศรษฐกิิจ เช่่น ความร่่วมมืือเพื่่�อพััฒนาโครงสร้้าง
พื้้�นฐาน และการปรัับสภาพแวดล้้อมในการลงทุุน รวมถึึงการให้้ความสำำ�คัญ
ั
ในความร่่วมมืือด้้านการป้้องกัันประเทศ พร้้อมกัับพููดคุุยหารืือเกี่่ย� วกัับข้อ้
ตกลงหุ้้�นส่่วนในทุุกด้้านและก้้าวหน้้าภาคพื้้�นแปซิิฟิิก (TPP11) และความ
ตกลงหุ้้�นส่่วนทางเศรษฐกิิจระดัับภููมิภิ าค (RCEP) การให้้ความร่่วมมืือเพื่่�อ
พััฒนาภููมิิภาคลุ่่�มน้ำำ��โขง รวมถึึงมาตรการจััดการกัับขยะพลาสติิกในท้้อง
ทะเล อีีกทั้้�งยืืนยัันความร่่วมมืืออย่่างใกล้้ชิดิ ระหว่่างสองประเทศ หลัังการ
เข้้าพบหารืือ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศไทยพร้้อมทั้้�งภริิยา
ได้้เป็็นเจ้้าภาพจััดเลี้้ย� งอาหารค่ำำ��บริเิ วณริิมแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา รััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงการต่่างประเทศญี่่ปุ่่� น� และภริิยาต่่างรู้้�สึึกประทัับใจในการต้้อนรัับ
อัันอบอุ่่�น และวิิวทิิวทััศน์์ที่่�งดงามของกรุุงเทพฯ
นอกจากนี้  ได้มีการพบปะกับนักธุรกิจไทย และแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและ
ญี่ปุ่น
การเยือนครัง้ นี้ เป็นการกระชับสายสัมพันธ์กบั ประเทศไทยซึ่งเป็นหุน้
ส่วนที่ส�ำคัญให้แน่นแฟ้น ยิง่ ขนึ้ เพือ่ การลงทุนทางด้านเศรษฐกิจของบริษทั
เอกชนญี่ปุ่นจ�ำนวนมาก การแลกเปลี่ยนทางด้านการทูตและความมั่นคง
รวมถึงการด�ำเนินการตามแนวคิดอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง

เข้้าพบหารืือกัับนายดอน ปรมััตถ์์วิินััย รััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงการต่่างประเทศ (วัันที่่� 7 ม.ค. ณ กระทรวง
การต่่างประเทศไทย)

เข้้าเยี่่ย� มคารวะพลเอกประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี (วัันที่่� 7 ม.ค. ณ ทำำ�เนีียบรััฐบาล)

แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับนัักธุุรกิิจไทย (วัันที่่� 8 ม.ค. ณ โรงแรมในกรุุงเทพฯ)
(ซ้้าย) จุุตินัิ นท์
ั ์ ภิิรมย์ภั์ กดี
ั ี รองกรรมการผู้้จั� ดั การใหญ่่ บริิษัทั บุุญรอด บริิวเวอรี่่� จำำ�กัดั
(มหาชน) (ขวา) อลิิสา นภาทิิวาอำำ�นวย ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�ง Socialgiver

งานเลี้้�ยงเชื่่�อมสััมพัันธไมตรีีในโอกาสปีีใหม่่
วัันที่่� 14 มกราคม ที่่�ผ่่านมา มีีการจััดงานเลี้้�ยงเชื่่อมสััมพัันธไมตรีี
ในโอกาสปีีใหม่่ ซึ่่�งถืือเป็็นงานเลี้้�ยงปีีใหม่่ครั้้�งแรกของ นายนะชิิดะ                                                               
คะสุุยะ เอกอััครราชทููตญี่ปุ่่� น่� นอกจากนี้้� งานในครั้้�งนี้้จั� ดขึ้้
ั น� ณ ทำำ�เนีียบ
เอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�น หลัังจากเว้้นวรรคจากการจััดงาน 2 ปีี
งานเลี้ยงดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสขึ้นปีใหม่ร่วมกับ
ชาวญี่ปุน่ ที่พ�ำนักในประเทศไทย พร้อมทัง้ อวยพรให้มีสุขภาพร่างกาย
และกิจการงานต่างๆวัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
ภายในงานเลี้้ย� ง มีีการเสิิร์ฟ์ อาหารที่่สื� บท
ื อดมาแต่่โบราณของญี่่ปุ่่� น�
ที่่รั� บั ประทานกัันในช่่วงปีีใหม่่ เช่่น “โอะเซจิิเรีียวริิ” และ “ซุุปโอะโซนิิ”             
เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ยัังมีีเมนููอาหาร เช่่น ซููชิิ และโซบะ ให้้ชาวญี่่�ปุ่่�นที่่�
พำำ�นัักอาศััยในประเทศไทยจำำ�นวนมากได้้เพลิิดเพลิินไปพร้้อมกัับการ
เฉลิิมฉลองในโอกาสปีีใหม่่
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แนะนำำ� ฯพณฯ นายนะชิิดะ คะสุุยะ
เอกอััครราชทููตวิิสามััญผู้้�มีีอำำ�นาจเต็็มแห่่งญี่่�ปุ่่�น
ประจำำ�ราชอาณาจัักรไทย

สวััสดีีครัับท่่านผู้้�อ่่านวารสาร “จากญี่่�ปุ่่�น” ทุุกท่่าน
ผม นะชิิดะ คะสุุยะ รัับตำำ�แหน่่งเอกอััครราชทููตญี่่ปุ่่� น� ประจำำ�ประเทศไทย เมื่่อ� เดืือนธัันวาคม
ปีีที่่�ผ่่านมา ประเทศญี่่�ปุ่่�นกัับประเทศไทยมีีประวััติิศาสตร์์การแลกเปลี่่�ยนระหว่่างกัันมาอย่่าง
ยาวนานกว่่า 600 ปีี และมีีความสััมพัันธ์์ทางการทููตมาจนถึึงปััจจุุบัันเป็็นเวลา 133 ปีี
ในปััจจุุบันั   นัักท่่องเที่่ย� วชาวไทยเดิินทางเยืือนประเทศญี่่ปุ่่� น� มากกว่่า 1.3 ล้้านคนต่่อปีี ใน
ขณะเดีียวกััน นัักท่่องเที่่�ยวชาวญี่่�ปุ่่�นเดิินทางเยืือนประเทศไทย 1.8 ล้้านคนต่่อปีี ในปััจจุุบัันมีี
ชาวญี่่�ปุ่่�น  พำำ�นัักในประเทศไทยมากกว่่า  70,000 คน และมีีบริิษััทเอกชนของญี่่�ปุ่่�นลงทุุนตั้้�ง
บริิษัทั ในประเทศไทย จำำ�นวนมากกว่่า 5,500 บริิษััท  
จำำ�นวนนัักศึึกษาไทยที่่ศึึ� กษาภาษาญี่่�ปุ่่�นในประเทศไทย 1 แสน 8 หมื่่�นคน และในขณะ
เดีียวกัันมีีนัักศึึกษาไทยที่่ศึึ� กษา ณ ประเทศญี่่ปุ่่� �นมากกว่่า 4,000 คน  จำำ�นวนร้้านอาหารญี่่ปุ่่� �น
ในประเทศไทยมีีมากถึึง 3,600 ร้้านค้้า นอกจากนี้้� นัักฟุุตบอลชาวไทยทั้้�ง 4 คน กำำ�ลัังสร้้าง
ผลงานอัันยอดเยี่่�ยมและโดดเด่่นในการแข่่งขัันฟุุตบอลเจลีีก ประเทศญี่่�ปุ่่�น ในอีีกด้้านหนึ่่�ง                                                                                                                         
นายนิิชิิโนะ อากิิระ ได้้รัับหน้้าที่่�หััวหน้้าผู้้�ฝึึกสอนฟุุตบอลทีีมชาติิไทย ประเทศญี่่�ปุ่่�นและ
ประเทศไทยยัังคงส่่งเสริิมการแลกเปลี่่�ยนกัันในทุุกๆ ด้้าน
สำำ�หรับั ผมเพิ่่�งเดิินทางมาถึึงประเทศไทยเพื่่�อรัับตำำ�แหน่่งได้้ไม่่นาน มีีความมุ่่�งมั่่น� เป็็นอย่่าง
ยิ่่ง� ว่่าตลอดระยะเวลาในช่่วงที่่ดำ� ำ�รงตำำ�แหน่่ง จะได้้มีีโอกาสได้้พบปะและแลกเปลี่่ย� นกัับชาวไทย
ให้้มากที่่สุ� ดุ เพื่่�อเสริิมสร้้างความสััมพันั ธ์์อันั ดีีและก่่อประโยชน์์ต่อ่ ทั้้�งประเทศไทยและประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น
วารสาร “จากญี่่ปุ่่� น� ” เป็็นวารสารที่่จั� ดั พิิมพ์ขึ้้์ น� เพื่่�อเผยแพร่่ข้อ้ มููลและข่่าวสารเกี่่ย� วกัับความสััมพันั ธ์์ระหว่่างประเทศญี่่ปุ่่� น� กัับประเทศไทย ส่่งมอบ
ให้้ท่า่ นผู้้�อ่า่ นทุุกท่่าน เสนอเนื้้�อหาสาระทั้้�งมวลด้้วยภาษาไทย ใส่่ใจรวบรวมข้้อมููลและเรีียบเรีียงโดยเจ้้าหน้้าที่่ช� าวไทยประจำำ�สำำ�นักั ข่่าวสารญี่่ปุ่่� น� แห่่ง
สถานเอกอััครราชทููตญี่่ปุ่่� น� ประจำำ�ประเทศไทย ซึ่่ง� หวัังว่่า ท่่านผู้้�อ่า่ นชาวไทยทุุกท่่านจะเข้้าใจประเทศญี่่ปุ่่� น� มากยิ่่ง� ขึ้้น� โดยผ่่านตััวหนัังสืือในเนื้้�อหาต่่างๆ
ที่่�วารสารฉบัับนี้้�นำำ�เสนอ ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องอาหารญี่่�ปุ่่�น วััฒนธรรม การท่่องเที่่�ยว และการศึึกษา
สุุดท้้ายนี้้� ขอขอบพระคุุณท่่านผู้้�อ่า่ นทุุกท่่านมา ณ ที่่นี้้� � ที่่ใ� ห้้ความสนใจและติิดตามอ่่านวารสารฉบัับนี้้� ผมหวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่า ท่่านผู้้�อ่า่ นจะชื่่น� ชอบ
และติิดตามวารสาร “จากญี่่�ปุ่่�น” จากนี้้�สืืบไป

งานเฉลิิมพระชนมพรรษาสมเด็็จ
พระจัักรพรรดิิแห่่งญี่่�ปุ่่�น

เมื่่อ� วัันที่่� 20 กุุมภาพัันธ์์ ที่่ผ่� า่ นมา สถานเอกอััครราชทููตญี่่ปุ่่� น�
ประจำำ�ประเทศไทย ได้้จััดงานเฉลิิมพระชนมพรรษาสมเด็็จพระ
จัักรพรรดิิแห่่งญี่่�ปุ่่�น ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม  The
Athenee ในงานดัังกล่่าว มีีผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทางด้้านการเมืือง
ข้้าราชการ นัักธุุรกิิจสำำ�คััญชาวไทย ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับองค์์กรไทยญี่่ปุ่่� �น ผู้้�สื่่�อข่่าว นัักการทููต และชาวญี่่ปุ่่� �นในประเทศไทย เข้้าร่่วม
ถวายพระพรสมเด็็จพระจัักรพรรดิิแห่่งญี่่�ปุ่่�น
อนึ่่�ง ได้้มีีการออกบููทของหน่่วยงานรััฐบาลในแต่่ละท้้องถิ่่�น
ของญี่่ปุ่่� น� เพื่่�อประชาสััมพันั ธ์์แหล่่งท่่องเที่่ย� ว ที่่น่� า่ ประทัับใจ และ
อาหารรสเลิิศของแต่่ละท้้องถิ่่�นนั้้�นๆ ด้้วย
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ประกาศผลการประกวดรางวััล Japan International MANGA Award ครั้้�งที่่� 13
กระทรวงการต่่างประเทศญี่่ปุ่่� น� มอบรางวััล “Japan International MANGA Award” เพื่่�อเชิิดชููเกีียรติินักั เขีียนการ์์ตููนมัังงะผู้้�มีีบทบาท
สำำ�คัญ
ั ในการเผยแพร่่วัฒ
ั นธรรมการวาดการ์์ตููนมัังงะในต่่างประเทศ และส่่งเสริิมการแลกเปลี่่ย� นวััฒนธรรมในระดัับนานาชาติิโดยผ่่านผลงาน    
การ์์ตููนมัังงะ สำำ�หรัับการประกวดในปีีนี้้� เป็็นครั้้�งที่่� 13 มีีผู้้�ส่่งผลงานจาก 66 ประเทศและเขตการปกครองทั่่�วโลกเข้้าร่่วมการประกวด รวม
ทั้้�งสิ้้�น 345 ผลงาน
การตััดสิินผลงานในขั้้น� แรกได้้รับั ความร่่วมมืือจาก “สมาคมสำำ�นักั พิิมพ์หนั
์ งั สืือมัังงะ” จากนั้้�น คณะกรรมการการประกวดรางวััล Japan
International MANGA Award ครั้้ง� ที่่� 13 ซึ่่ง� มีี ศิิลปิินนัักเขีียนการ์์ตููนมัังงะระดัับตำำ�นานอย่่าง ซะโตะนะกะ มะจิิโกะ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธาน
คณะกรรมการ ได้้พิิจารณาตััดสิินผลงานที่่�ส่่งเข้้าประกวด ซึ่่�งผลการประกวด คณะกรรมการ
ได้้มอบรางวััลรองชนะเลิิศ (Silver Award) ให้้แก่่ผลงานเรื่่�อง “My Little Kitchen 2 : ครััว
บ้้านบ้้าน (ภาคฤดููร้้อน)” โดย คุุณพิิชญ์์สิินีี ตั้้�งกิิตติินัันท์์ นัักเขีียนการ์์ตููนมัังงะชาวไทย
พิิธีีมอบรางวััล Japan International MANGA Award ครั้้ง� ที่่� 13 จััดขึ้้น� โดยนายโมะเทะกิิ
โทะชิิมิทซึึ  รั
ิ ฐั มนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศญี่่ปุ่่� น� ในวัันอัังคารที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ.  
2563 ณ กรุุงโตเกีียว ประเทศญี่่ปุ่่� �น และในโอกาสนี้้�ได้้เชิิญคุุณพิิชญ์์สิินีี ตั้้�งกิิตติินัันท์์ รวมถึึง
เจ้้าของผลงานที่่�ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศและรางวััลรองชนะเลิิศท่่านอื่่�นๆ เข้้าร่่วมในพิิธีีดัังกล่่าว

[My little kitchen in
summer season]
สำำ�นัักพิิ มพ์์ : BUNBOOKS

เรื่่�องย่่อ : ผลงานเล่่าเรื่่�องอาหารในฤดููร้้อน รวมถึึง
วิิถีีชีีวิติ และวััฒนธรรมพื้้�นบ้้านของไทย ผ่่านตััวละครเอกซึ่่ง� เป็็นเด็็กผู้้�
หญิิง ผลงานเขีียนวิิธีีการประกอบอาหารพื้้�นบ้้านที่่เ� ป็็นดั่่ง� ภููมิิปัญญ
ั า
ที่่สื� บท
ื อดมาแต่่โบราณของประเทศไทย รวมไปถึึงแนะนำำ�วัตั ถุุดิบิ เช่่น
ผัักและผลไม้้พื้้�นบ้้าน และวิิธีีการเก็็บเกี่่�ยว ซึ่่�งผู้้�อ่่านไม่่เพีียงแต่่ได้้
ชมภาพที่่�สวยงามของผลงานแล้้ว ยัังรู้้�สึึกอยากลิ้้�มรสอาหารในผล
งานด้้วย ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น นอกเหนืือจากอาหารแล้้ว ผลงานยัังเขีียนถึึง
วััฒนธรรมและประเพณีีทางสัังคมที่่มีี� เสน่่ห์ข์ องประเทศไทย เช่่น พิิธีี
แต่่งงานแบบพื้้�นบ้้านของไทยรวมถึึงประเพณีีสงกรานต์์
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นัักเขีียน: พิิชญ์์สิินีี ตั้้�งกิิตติินัันท์์

เกิิดที่่�จัังหวััดเชีียงราย หลัังจากย้้ายมาทำำ�งานในกรุุงเทพมหานคร
ในปีี พ.ศ. 2555 ได้้เริ่่�มต้้นทำำ�งานในตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยนัักเขียี น
การ์์ตููนมัังงะ ในปีีเดีียวกัันนั้้�นได้้ออกผลงานแรก ตั้้�งแต่่
พ.ศ. 2557 เป็็นต้้นมา ประกอบอาชีพ
ี นัักเขียี นการ์์ตููนมัังงะอิิสระ
ซึ่่�งนอกเหนืือจากผลงานการ์์ตููนมัังงะยัังมีีผลงานเขียี นภาพ
ประกอบหนัังสืือและนิิตยสารอีีกหลายฉบัับ

ข่าวสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
การฝึึกคอบร้้าโกลด์์ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563
ในระหว่่างเดืือนมกราคม-มีีนาคม  พ.ศ. 2563 มีีการฝึึก “คอบร้้า
โกลด์์” การฝึึกร่่วมผสมทางทหารในทุุกพื้้�นทั่่�วประเทศไทย ในโอกาสนี้้�
ทหารจากกองกำำ�ลัังป้้องกัันตนเองญี่่�ปุ่่�นประมาณ 250 นาย เข้้าร่่วมการ
ฝึึกดัังกล่่าว เมื่่อ� วัันที่่� 29 กุุมภาพัันธ์์  ที่่ผ่� า่ นมา ได้้จัดั การฝึึกซ้้อมมาตรการ
คุ้้�มครองพลเรืือนชาวญี่่ปุ่่� น� ที่่พำ� ำ�นักั อาศััยในต่่างประเทศ ณ ท่่าอากาศยาน
นานาชาติิอู่่�ตะเภา จัังหวััดระยอง โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่�จากกระทรวงการต่่าง
ประเทศญี่่�ปุ่่�น (รวมถึึงสถานเอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�นประจำำ�ประเทศไทย)                               
เจ้้าหน้้าที่่�จากองค์์การความร่่วมมืือระหว่่างประเทศของญี่่�ปุ่่�น (JICA)
และจากสมาคมญี่่�ปุ่่�นในประเทศไทย โดยสวมบทบาทพลเรืือนชาวญี่่�ปุ่่�น
เข้้าร่่วมการฝึึกซ้้อม  เนื้้�อหาในการฝึึกซ้้อมได้้จำำ�ลองสถานการณ์์เสมืือน
จริิงในพื้้�นที่่�ประเทศที่่�เกิิดความไม่่สงบสุุขเรีียบร้้อยของประชาชน โดย
อพยพพลเรืือนชาวญี่่ปุ่่� น� และครอบครััวออกจากพื้้�นที่่ขั� ดั แย้้งไปยัังประเทศ
ญี่่ปุ่่� น� อย่่างเร่่งด่่วน และมีีการใช้้เครื่่อ� งบิินของกองกำำ�ลังั ป้้องกัันตนเองทาง
อากาศของญี่่�ปุ่่�นในการฝึึกซ้้อมเสมืือนจริิงครั้้�งนี้้�ด้้วย

เรืือของกองกำำ�ลัง
ั ป้้องกัันตนเองทางทะเลของญี่่�ปุ่่น
� เทีียบท่่าภููเก็็ต
ในระหว่่างวัันที่่� 4 - 6 มกราคม  เรืือ “สะซะนะมิิ” ของกองกำำ�ลััง
ป้้องกัันตนเองทางทะเลของญี่่�ปุ่่�นเทีียบท่่า ณ ท่่าเรืือจัังหวััดภููเก็็ตใน
ระหว่่างเดิินทางกลัับประเทศญี่่ปุ่่� น� หลัังจากสิ้้น� สุุดการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ใ� นการ
รัับมืือโจรสลััดชายฝั่่ง� โซมาเลีีย เมื่่อ� เทีียบท่่า มีีชาวญี่่ปุ่่� น� ที่่พำ� ำ�นักั ในจัังหวััด
ภููเก็็ตได้้รอต้้อนรัับพร้้อมทั้้�งแสดงความขอบคุุณต่่อเหล่่าเจ้้าหน้้าที่่ผู้� ป้� ฎิิบัติั ิ
งาน ในโอกาสนี้้� กััปตัันเรืือ“สะซะนะมิิ” ได้้เชิิญชาวญี่่ปุ่่� �นและผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
ที่่�รอต้้อนรัับการเทีียบท่่าให้้ขึ้้�นเยี่่�ยมชมภายในเรืือเป็็นกรณีีพิิเศษ พร้้อม
ทั้้�งอธิิบายอุุปกรณ์์ต่่างๆ บนเรืือที่่�ใช้้ในการปฏิิบััติิการรัับมืือโจรสลััด
หลัังจากออกเดิินทางจากท่่าเรืือภููเก็็ตเรืือลำำ�ดังั กล่่าว ออกเดิินทางไป
ฝึึกซ้้อมกัับกองทััพเรืือไทย ณ น่่านน้ำำ��ทะเลไทย
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� น
เทศกาลภาพยนตร์์ญี่่ปุ่่
� 2563
เจแปนฟาวน์์เดชั่่�น กรุุงเทพฯจััด “เทศกาลภาพยนตร์์ญี่่�ปุ่่�น” เป็็น
ประจำำ�ทุุกปีี โดยตลอดระยะเวลากว่่า 40 ปีีที่่�ผ่่านมานัับตั้้�งแต่่การก่่อตั้้�ง
เจแปนฟาวน์์เดชั่่�น กรุุงเทพฯได้้มีีการจััดเทศกาลภาพยนตร์์ญี่่�ปุ่่�น มาโดย
ตลอด สืืบเนื่่�องจากปีีที่ผ่่� า่ นมา ในปีีนี้้ไ� ด้้มีีการจััด “เทศกาลภาพยนตร์์ญี่ปุ่่่� น�
2563” ในระหว่่างวัันพฤหััสบดีีที่่� 6 กุุมภาพัันธ์์ – วัันอาทิิตย์์ที่่� 8 มีีนาคม
ในปีีนี้้�ได้้นำำ�ภาพยนตร์์ญี่่�ปุ่่�นใหม่่ๆ รวมถึึงผลงานภาพยนตร์์ที่่�ได้้รัับ
รางวััลมาทั้้�งหมด 14 เรื่่�อง โดยเทศกาลภาพยนตร์์ญี่่�ปุ่่�นมีีกำำ�หนดจััดแสดง
ภาพยนตร์์ในกรุุงเทพมหานคร จัังหวััดขอนแก่่น เชีียงใหม่่ และภููเก็็ต
เมื่่อ� วัันที่่� 6 กุุมภาพัันธ์์ ในพิิธีีเปิิดงาน “เทศกาลภาพยนตร์์ญี่ปุ่่่� น� 2563”
ณ SF World Cinema ห้้างสรรพสิินค้้าเซ็็นทรััลเวิิลด์์ นายเซคิิกุุชิิ โนโบรุุ
อััครราชทููตญี่่�ปุ่่น� และนายโคบายาชิิ ชิเิ งกิิ ที่่ป� รึึกษาสถานเอกอััครราชทููต
ญี่่�ปุ่่�นประจำำ�ประเทศไทย เป็็นตััวแทนจากสถานเอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�น
ประจำำ�ประเทศไทยเข้้าร่่วมพิิธีีดังั กล่่าว นอกจากนี้้� ในพิิธีีเปิิดยัังมีีการแสดง
บนเวทีีจากสมาชิิก 6 คน ของกลุ่่�มไอดอล “BNK48” ที่่ไ� ด้้รับั ความนิิยมทั้้�ง
ในประเทศญี่่ปุ่่� �นและประเทศไทย

งานสััมมนา Women in Limitless “Space”
ในวัันที่่� 11 ธัันวาคม  พ.ศ. 2562 มีีการจััดงานสััมมนา Women
in Limitless “Space” ณ สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่ง
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย โดยในโอกาสนี้้�ได้้เชิิญ ดร.มุุคะอิิ ชิิอะกิิ นัักบิิน                                                                                                  
อวกาศหญิิงคนแรกของเอเชีียเข้้าร่่วมการบรรยายปาฐกถาพิิเศษงาน
สััมมนาในครั้้�งนี้้� เป็็นความร่่วมมืือระหว่่างสถานเอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�น
ประจำำ� ประเทศไทย บัั ณ ฑิิ ต บริิ ห ารธุุ ร กิิ จ ศศิิ น ทร์์ แ ห่่ ง จุุ ฬ าลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย และสำำ�นัักงานพััฒนาเทคโนโลยีีอวกาศ และภููมิิสารสนเทศ
(องค์์การมหาชน) (GISTDA) เพื่่�อเป็็นแรงบัันดาลใจในการพััฒนาผู้้�นำำ�ที่่เ� ป็็น
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สตรีีในรุ่่�นต่่อไป โดยมีีเยาวชนและวััยรุ่่�นจำำ�นวนมากให้้ความสนใจเข้้าร่่วม
ฟัังบรรยาย หลัังจากการบรรยายปาฐกถาพิิเศษของ ดร.มุุคะอิิ ชิอิ ะกิิ มีีการ
อภิิปรายเป็็นคณะ โดยมีี ดร.มุุคะอิิ ชิิอะกิิ  และเหล่่าสตรีีที่่�มีีชื่่�อเสีียง เช่่น  
คุุณกอบกาญจน์์ วัฒ
ั นวรางกููร อดีีตรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการท่่องเที่่ย� ว
และกีีฬา รองศาสตราจารย์์ กฤษติิกา คงสมพงษ์์ อาจารย์์ประจำำ� สถาบััน
บััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และ Laura
Anderson ตััวแทนจาก One Global Venture โดยผู้้อ� ภิิปรายแต่่ละท่่าน
ต่่างตั้้�งเป้้าหมายก้้าวตามบุุคคลต้้นแบบตั้้�งแต่่สมััยยัังเป็็นเยาวชน

โครงการ JENESYS2019
Inbound Program 12th Batch
หััวข้้อ วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
สถานเอกอััครราชทููตญี่่ปุ่่� น� ประจำำ�ประเทศไทย ได้้รับั ความร่่วมมืือ
จากสำำ�นักั งานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ ร่ว่ มคััดเลืือก
เยาวชนไทยชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนปลายสาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี                                        
จำำ�นวน 17 คน เข้้าร่่วมทำำ�กิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนทางวััฒนธรรม  ภาย
ใต้้โครงการ “JENESYS2019 Inbound Program 12th Batch”
หััวข้้อ “Science and Technology Exchange” ระหว่่างวัันที่่�                  
25 พฤศจิิกายน ถึึง  3 ธัันวาคม  พ.ศ. 2562 ณ กรุุงโตเกีียว และ
จัังหวััดนีีงาตะ อัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการ Japan’s Friendship
Ties program ดำำ�เนิินการโดยกระทรวงการต่่างประเทศ เยาวชน
ได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ เช่่น การเยี่่�ยมชมสถานที่่�ต่่างๆ ซึ่่�งมีีความ
เกี่่�ยวข้้องกัับวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ร่่วมทำำ�กิิจกรรมแลกเปลี่่�ยน
ทางวััฒนธรรมและเยี่่ย� มชมมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีนะงะโอกะ เป็็นต้้น                                                                                            
หลัังจากการทำำ�กิิจกรรมจึึงได้้ร่่วมกิิจกรรมเวิิร์์คชอปเพื่่�อแลกเปลี่่�ยน
ความรู้้�และประสบการณ์์ระหว่่างกััน และจััดทำำ�รายงานผลการเข้้า
ร่่วมโครงการเพื่่�อวางแผนการดำำ�เนิินงานหลัังเดิินทางกลัับประเทศไทย
ต่่อไป เยาวชนได้้เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับประเทศญี่่�ปุ่่�นตามหััวข้้อโครงการ                                                                                          
ไปพร้้อมๆ กัับการเรีียนรู้้�และสร้้างความเข้้าใจในวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�น                                                                                      
โดยโครงการมีีจุุดประสงค์์ให้้เยาวชนจากประเทศญี่่�ปุ่่�นและประเทศ
ในภููมิิ ภ าคเอเชีียแปซิิ ฟิิ คได้้ แ ลกเปลี่่� ย นทำำ� ความเข้้ า ใจเกี่่� ย วกัั บ
ประเทศญี่่ปุ่่� �นในด้้านต่่างๆ เช่่น การเมืืองเศรษฐกิิจ สัังคม วััฒนธรรม              
ประวััติิศาสตร์์ นโยบายระหว่่างประเทศ   โดยนำำ�สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�และ
เสน่่ห์์ของประเทศญี่่ปุ่่� �นมาเผยแพร่่ เพื่่�อเป็็นการขยายรากฐานการทููต
ระหว่่างประเทศต่่อไป

โครงการ JENESYS2019 Outbound program to Thailand 4th batch
หััวข้้อ : การแลกเปลี่่�ยนทางวััฒนธรรม
สถานเอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�นประจำำ�ประเทศไทย โดยความร่่วมมืือจาก
กรมกิิจการเด็็กและเยาวชน จััดการปฐมนิิเทศน์์และกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยน
แก่่นัักเรีียนมััธยมศึึกษาตอนปลายชาวญี่่ปุ่่� �นจำำ�นวน 16 คน ซึ่่�งเดิินทางมา
เยืือนประเทศไทย ภายใต้้โครงการ JENESYS2019 Outbound program
to Thailand 4thbatch หััวข้้อ “การแลกเปลี่่�ยนทางวััฒนธรรม”                                             
อัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการ Japan’s Friendship Ties Program
โดยกระทรวงการต่่างประเทศ  ระหว่่างวัันที่่� 10 ถึึง 18 ธัันวาคม พ.ศ.                                                     
2562 คณะนัักเรีียนได้้เข้้าร่่วมทำำ�กิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนทางวััฒนธรรมกัับ
โรงเรีียนสตรีีวิิทยา   เยี่่�ยมชมการทำำ�งานของภาครััฐบาลของญี่่�ปุ่่�นอััน
เกี่่�ยวข้้องกัับ  ความช่่วยเหลืือเพื่่�อการพััฒนาอย่่างเป็็นทางการ (Official

Development Assistance) ในประเทศไทยและองค์์กรเอกชนต่่างๆ
เพื่่�อเรีียนรู้้�ความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศญี่่�ปุ่่�นและประเทศไทย รวมไป
ถึึงบทบาทของประเทศญี่่ปุ่่� น� ในประชาคมนานาชาติิให้้ลึึกซึ้้ง� มากยิ่่ง� ขึ้้น� ใน
ขณะเดีียวกัันเพื่่�อเผยแพร่่เสน่่ห์ข์ องประเทศญี่่ปุ่่� น� ระหว่่างการทำำ�กิจิ กรรม
ในประเทศไทย นอกจากจะเป็็นการเสริิมสร้้างความรู้้�ให้้แก่่เยาวชนผู้้�มีี
ความสามารถในการเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารและเป็็นอนาคตของชาติิผ่่าน
การร่่วมกิิจกรรมของโครงการแล้้ว โครงการยัังมีีความคาดหวัังให้้เยาวชนมีี
ส่่วนร่่วมในการสร้้างความเข้้าใจอัันดีีต่่อประเทศญี่่ปุ่่� น� ในประเทศไทย และ
เป็็นรากฐานในการพััฒนาความเข้้าใจอัันดีีต่่อกัันระหว่่างทั้้�งสองประเทศ
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"ฟุุกะงะวะ
เมชิิ"

“ฟุุกะงะวะเมชิิ” หนึ่่ง� ในเมนููอาหารพื้้น�
บ้้านของกรุุงโตเกีียว ซึ่่ง� มีีต้้นกำำ�เนิิด
มาจากชาวประมงที่อ่� ยู่่ใ� นบริิเวณฟุุกะ
งะวะ กรุุงโตเกีียวกล่า่ วกัันว่่าเป็็นเมนูู
อาหารที่่�ทำำ�ขึ้้�นง่่ายๆเพื่่�อประทัังชีีวิิต
บนเรืือวิิธีีการทำำ�เมนููอาหารนี้้�มีีทั้้�ง
แบบปรุุงเป็็นกัับราดบนข้้าว และแบบ
อบไปพร้้อมกัับข้้าว ในครั้้�งนี้้�จะขอ
นำำ�เสนอวิิธีีการอบข้้าวกัับเนื้้�อหอย
ลาย ซึ่่�งช่่วยให้้เพลิิดเพลิินกัับความ
อร่่อยของเนื้้�อสััมผััสหอยลาย
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วััตถุุดิิบสำ�ำ หรัับ 2 คน
หอยลาย
ข้้าวสาร
เต้้าหู้้�ทอดอะบุุระอะเกะ
ขิิง
ต้้นหอม

500 กรััม
2 ถ้้วย
1 แผ่่น
1 แง่่ง
2 ต้้น

1. ซาวข้้าวสาร เทน้ำำ��ออก แล้้วทิ้้�งไว้้ประมาณ 30 นาทีี  
2. ล้้างหอยลายทั้้�งเปลืือกให้้สะอาด จากนั้้�นนำำ�ลงหม้้อต้้มกัับเหล้้า
สาเกด้้วยไฟกลาง
3. ปิิดฝาหม้้อแล้้วต้้มทิ้้�งไว้้ประมาณ 2-3 นาทีีรอจนฝาหอยเปิิด ปิิด
ไฟ จากนั้้�นแยกหอยลายกัับน้ำำ��ซุุปที่่ต้� ้มออกจากกััน
4. แกะเนื้้อ� หอยลายออกจากเปลืือก และกรองเอาทรายออกจากน้ำำ��ซุปุ
5. ราดน้ำำ��ร้้อนลงบนเต้้าหู้้�ทอดอะบุุระอะเกะ เพื่่�อไล่่น้ำำ��มัันในเต้้าหู้้�
ทอดออก หั่่�นเป็็นชิ้้�นพอดีีคำำ�เพื่่�อง่่ายสำำ�หรัับการรัับประทาน
6. ปลอกเปลืือกขิิงออก หั่่�นครึ่ง่�  ซอยขิิงออกเป็็นเส้้นๆ จากนั้้น� ซอยต้้นหอม
7. นำำ�ข้้าวใส่่ในหม้้อหุุง เติิมน้ำำ��ซุุปที่่�ได้้จากข้้อ 3 จากนั้้�นเติิมน้ำำ��ซุุปที่่�

เครื่่�องปรุุงรส
เหล้้าสาเกสำำ�หรัับปรุุงอาหาร
4 ช้้อนโต๊๊ะ
(ทำำ�จากสาหร่่ายคมบุุ
น้ำำ��ซุุป และปลาคััทซึึโอะขููดฝอย)
ปริิมาณพอเหมาะ
เกลืือ
ปริิมาณพอเหมาะ
โชยุุ
1 ช้้อนโต๊๊ะ
มิิริิน
1 ช้้อนโต๊๊ะ
ทำำ�จากสาหร่่ายคมบุุและปลาคััทซึึโอะขููดฝอยลงไปในปริิมาณพอดีี
สำำ�หรัับหุุงข้้าว 2 ถ้้วย
8. เติิมโชยุุ 1 ช้้อนโต๊๊ะ ใส่่เต้้าหู้้�อะบุุระอะเกะที่่�หั่่�นและขิิงที่่�ซอย
เตรีียมไว้้ลงในหม้้อหุุงข้้าวโดยใส่่ให้้ทั่่�วทั้้�งหม้้อ เปิิดไฟหม้้อหุุงข้้าว
9. ในระหว่่างที่่หุ� งุ ข้้าว  เทโชยุุและมิิรินิ อย่่างละ 1 ช้้อนโต๊๊ะลงไปใน
หม้้อ  รอจนน้ำำ��เดืือดนำำ�เนื้้�อหอยลายที่่�แกะเตรีียมไว้้ใส่่ลงในหม้้อต้้ม 
เปิิดไฟกลางต้้มจนเครื่่�องปรุุงรสเข้้าเนื้้�อ
10. นำำ�เนื้้�อหอยลายที่่�ปรุุงเสร็็จในข้้อ 9 ใส่่ลงไปในข้้าว คลุุกเคล้้าให้้
เข้้ากััน จากนั้้�นอบในหม้้อหุุงข้้าวต่่อไปอีีก 5 นาทีี ตัักข้้าวที่่อ� บจนเสร็็จ
แล้้วลงบนภาชนะโรยต้้นหอมที่่ซ� อยไว้้
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