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ใบไม้้เปลี่่�ยนสีี ณ อาราชิิยามะ จ.เกีียวโต
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ผู้้�อ่่านทุุกท่่านคงกำำ�ลัังมุ่่�งมั่่�นกัับการเรีียนและการทำำ�งานตลอดช่่วงวัันธรรมดา หากได้้ทำำ�กิิจกรรม
ที่่� สร้้างความผ่่ อนคลายในช่่ วงวัั นหยุุ ดสุุ ดสัั ปดาห์์ อาจช่่ วยให้้ร่่างกายและจิิ ตใจสงบและลดความ
ตึึงเครีียดจากหน้้าที่่�การงานในแต่่ละวััน หากกล่่าวถึึง “การพัักผ่่อนหย่่อนใจ” ท่่านผู้้�อ่่านทุุกท่่านนึึ กถึึง
สิ่่� งใดบ้้าง ในปัั จจุุ บััน กิิ จกรรมเพื่่�อสุุขภาพ เช่่น การวิ่่� งจ๊๊ อกกิ้้� งในสวนสาธารณะ และการนวดสปา
ต่่างเป็็ นกิิ จกรรมที่่� ได้้รัับความนิิ ยมในหมู่่�คนไทย
การพัักผ่่อนหย่่อนใจ การเปลี่่� ยนบรรยากาศ การทำำ�สมาธิิ ให้้จิิ ตใจสงบ การมีี ปฏิิ สััมพัันธ์์ร่ว
่ มกัั บ
ธรรมชาติิ เหล่่านี้้� เป็็ นวัั ฒนธรรมการผ่่อนคลายของญี่่�ปุ่่�น ที่่�ช่่วยสร้้างความสดชื่่�นให้้กัับร่่างกายและ
จิิ ตใจซึ่่�งนำำ �มาปรัับใช้้เพื่่�อลดความตึึ งเครีียดในชีีวิิตของผู้้� คนในปัั จจุุ บัันที่่� แสนเร่่งรีีบ วารสารจาก
ญี่่�ปุ่่� นฉบัั บนี้้� ขอนำำ �เสนอเรื่่�องราวต่่างๆเกี่่� ยวกัั บการพัักผ่่อนหย่่อนใจของชาวญี่่� ปุ่่� น

กิิจกรรมพัักผ่่อนหย่่อนใจในยามว่่างของคนญี่่�ปุ่่�น

	นัับตั้้�งแต่่ ปีี ค.ศ. 1977 เป็็นต้้นมา Japan Productivity Center
ได้้ตีีพิิมพ์์ รายงานเกี่่�ยวกัับการพัักผ่่อนหย่่อนใจในทุุกปีี รายงานฉบัับ
นี้้� บัันทึึกและวิิเคราะห์์สถานการณ์์ที่่�แท้้จริิงของการใช้้เวลาว่่างใน
ประเทศญี่่�ปุ่่�น จากมุุมมองทั้้�งฝั่่�งอุุปสงค์์และอุุปทาน โดยอ้้างอิิงจาก
การสำำ�รวจกิิจกรรมยามว่่างของคนญี่่�ปุ่่�น
ในปีี ค.ศ. 2018 มีีจำำ�นวนประชากรท่่องเที่่ย� วภายในประเทศ (เช่่น
สถานพัักตากอากาศในฤดููร้้อน สถานที่่�พัักผ่่อนในฤดููหนาว บ่่อน้ำำ��พุุ
ร้้อน เป็็นต้้น) 54.3 ล้้านคน ซึ่�ง่ ถืือเป็็นกิิจกรรมพัักผ่่อนหย่่อนใจที่่มีี�
ผู้้�ทำำ�กิิจกรรมมากที่่�สุุดเป็็นอัันดัับที่่� 1 ซึ่�ง่ ครองอัันดัับที่่� 1 มาอย่่างต่่อ
เนื่่�อง 8 ปีี ตั้้�งแต่่ ค.ศ. 2011 นอกจากนี้้� อัันดัับกิิจกรรมต่่างๆไม่่มีีการ
เปลี่่ย� นแปลงเท่่าไหร่่นักั เมื่่อ� เปรีียบเทีียบจากปีีที่ผ่่� า่ นมา อย่่างไรก็็ตาม

มีีกิิจกรรมที่่�มีีอัันดัับสููงขึ้้�น เช่่น อัันดัับที่่� 9 “เดิินชมสิินค้้า” อัันดัับ
ที่่� 14 “ท่่องโลกออนไลน์์ เช่่น ทวิิตเตอร์์” อัันดัับที่่� 15 “ทำำ�สวน”
อัันดัับที่่� 17 “ออกกำำ�ลัังกายแบบบริิหารร่่างกาย (ไม่่ใช้้อุุปกรณ์์ออก
กำำ�ลัังกาย)” อัันดัับที่่� 18 “เล่่นเกมกระดานต่่างๆ เช่่น ไพ่่ โอเทลโล
คารุุตะ ฮะนะฟุุดะ กิิจกรรมต่่างๆ ทั้้�ง 20 อัันดัับมีีจำำ�นวนผู้้�ทำำ�กิจิ กรรม
เพิ่่�มมากขึ้้�นถึึง 19 กิิจกรรมเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา โดยเฉพาะ
กิิจกรรมอย่่างเช่่น “เดิินชมสิินค้้า” “ขัับรถเล่่น” “ท่่องโลกออนไลน์์
เช่่น ทวิิตเตอร์์” “อ่่านหนัังสืือ (เพื่่�อการพัักผ่่อนหย่่อนใจ)” มีีจำำ�นวน
ผู้้�ทำำ�กิิจกรรมเหล่่านี้้�มากขึ้้�นกว่่า 3 ล้้านคน เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา
(อ้้างอิิงจาก Leisure White Paper 2019)

20 อัั นดัับกิิจกรรมยามว่่างปีี 2018

1

ท่่องเที่่�ยวภายในประเทศ

54.3 ล้้านคน

2

รัับประทานอาหารนอกบ้้าน

10 เดิิ นเล่่ น

30.3 ล้้านคน

11 แช่่ออนเซ็็น (ศูู นย์์ สุุขภาพ สปา)

29.9 ล้้านคน

41.8 ล้้านคน

12 ร้้องคาราโอเกะ

29.8 ล้้านคน

41.7 ล้้านคน

13 ดูู วิิดีีโอ

27.1 ล้้านคน

14 ท่่ องโลกออนไลน์์ เช่่น ทวิิ ตเตอร์์

26.2 ล้้านคน

41.6 ล้้านคน

15 ทำำ�สวน

25.6 ล้้านคน

5 ชมภาพยนตร์์ (ไม่่รวม ทางโทรทััศน์์ )

36.1 ล้้านคน

16 ซื้้�อลอตเตอรี่่�

25.6 ล้้านคน

6 เดิิ นเล่่ นในห้้ างสรรพสิิ นค้้าและเอาท์์ เล็็ ท

35.6 ล้้านคน

17 ออกกำำ�ลัังกายแบบบริิหารร่่างกาย(ไม่่ใช้้อุุปกรณ์์ออกกำำ�ลัังกาย)

24.1 ล้้านคน

7 ฟัั งดนตรีี (คลื่่�นวิิทยุุกระจายเสีี ยง ซีีดีี แผ่่นเสีี ยง)

34.7 ล้้านคน

18 เล่่นเกมกระดานต่่างๆ เช่่น ไพ่่ โอเทลโล คารุุตะ ฮะนะฟุุ ดะ

23.7 ล้้านคน

8 ไปสวนสัั ตว์์ สวนพฤกษศาสตร์์ พิิพิิธภััณฑ์์สััตว์์น้ำ�ำ� พิิพิิธภััณฑ์์

33.4 ล้้านคน

19 ไปงานดนตรีี ชมคอนเสิิ ร์์ต

23.1 ล้้านคน

9 เดิิ นชมสิิ นค้้า

30.7 ล้้านคน

20 วิ่่�งจ๊๊ อกกิ้้� ง วิ่่�งมาราธอน

21.6 ล้้านคน

3 อ่่านหนัั งสืือเพื่่�อการพัักผ่่อนหย่่อนใจ
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ขัับรถเล่่น

ในปีี ค.ศ. 2018 มููลค่่าในตลาดกิิจกรรมพัักผ่่อนยามว่่างของประเทศญี่่�ปุ่่�นมีีมููลค่่า 72 ล้้านล้้าน
เยน ซึ่�่งเป็็ นผลจากปริิมาณกิิ จกรรมในหมวดการท่่ องเที่่� ยวภายในประเทศและการพัักผ่่อนสููงขึ้้� น
รวมไปถึึงกิิจกรรมในหมวดกีีฬาและการออกกำำ�ลัังกายโดยรวมยัังคงรัักษาระดัับอย่่างมั่่�นคง

หมวดกีีฬาและการออกกำำ�ลัังกาย

หมวดบัันเทิิง

	สิินค้้าที่่�ใช้้ในกีีฬากลางแจ้้ง ฟิิตเนส วิ่่�ง ปิิงปอง แบดมิินตััน ยัังคง
เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องตลอด 7 ปีี โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การออกกำำ�ลังั กาย
ในฟิิตเนสยัังคงเติิบโตไปในทิิศทางบวกอย่่างต่่อเนื่่�องตลอด 7 ปีีและมีี
สััดส่่วนมากที่่สุ� ุดในตลาดตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา ในส่่วนสนามกีีฬา
แข่่งขัันและลานสกีี ยัังคงเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง ในทางกลัับกััน กีีฬา
กอล์์ฟ เทนนิิส และโบว์์ลิ่่�ง มีีแนวโน้้มการเติิบโตลดลง

เกมเซ็็นเตอร์์มีีปริิมาณมากขึ้้�น การจััดแข่่งขััน เช่่น การแข่่งเรืือ
แข่่งม้้าโดยภาครััฐบาลในแต่่ละท้้องถิ่่�นยัังคงได้้รัับความนิิยม ในขณะ
ที่่�การรัับประทานอาหารนอกบ้้านมีีปริิมาณมากขึ้้�นอัันเป็็นผลสืืบ
เนื่่�องจากการท่่องเที่่�ยวภายในประเทศ การเล่่นเครื่่�องเล่่นปาจิิงโกะมีี
ปริิมาณลดลง การเติิบโตของตลาดเกมในโทรศััพท์์มืือถืือเติิบโตช้้าลง
เครื่่อ� งเล่่นวีีดีีโอเกมมีีปริิมาณการซื้้อ� น้้อยลง และการร้้องเพลงตามร้้าน
คาราโอเกะมีีแนวโน้้มเติิบโตแบบติิดลบ

หมวดงานอดิิเรกและงานด้้านการสื่่�อสาร

หมวดการท่่องเที่่�ยวและการพัักผ่่อน

ในหมวดงานอดิิเรกและงานด้้านการสื่่อ� สาร มีีเฉพาะงานด้้านการ
เผยแพร่่เนื้้�อหาออนไลน์์ (ผู้้�ให้้บริิการเพลง ภาพยนตร์์ และร้้านหนัังสืือ
บนช่่องทางออนไลน์์) เท่่านั้้�นที่่มีีอั
� ตั ราการเติิบโตมากขึ้้�นในขณะที่่แ� ผ่่น
ซีีดีี วิิดีีโอเทป หนัังสืือและนิิตยสาร มีีปริิมาณลดลงการชมคอนเสิิร์ต์ ยััง
คงเติิบโตเท่่าเดิิมอย่่างต่่อเนื่่�อง ปริิมาณผลงานภาพยนตร์์ที่ไ่� ด้้รับั ความ
นิิยมมีีจำำ�นวนน้้อยลง กล้้อง Mirrorless ยัังคงรัักษาระดัับอย่่างมั่่�นคง
ในขณะที่่�ตลาดกล้้องถ่่ายรููปโดยรวมมีีปริิมาณการจัับจ่่ายลดลง

	ผลจากการเดิินทางท่่องเที่่�ยวภายในประเทศทำำ�ให้้ธุุรกิิจโรงแรม
เติิบโตอย่่างมาก แต่่ทว่่า โรงแรมแบบเรีียวกัังอยู่่�ในสภาวะซบเซา ใน
ขณะที่่� สายการบิิน รถไฟ รถบััส ยัังคงรัักษาระดัับอย่่างมั่่�นคง ด้้าน
การท่่องเที่่�ยว การท่่องเที่่�ยวต่่างประเทศมีีแนวโน้้มเติิบโตสููงขึ้้�น สวน
สนุุก รีีสอร์์ท เติิบโตอย่่างมาก สำำ�หรัับตลาดรถยนต์์ รถยนต์์ประเภท
SUV เติิบโตมากขึ้้�น ในขณะที่่�ตลาดรถยนต์์โดยรวมยัังคงรัักษาการ
เติิบโตในระดัับเดิิม

3

การพัักผ่่อนตามฤดููกาล

การเปลี่่� ยนแปลงของฤดููกาลทั้้� งสี่่� ที่่� แตกต่่างกัั นอย่่ างชััดเจนได้้สร้้างความรู้้�สึึกพิิเศษ การสัั มผััส
ธรรมชาติิ ที่่� แตกต่่ างกัั นไปในแต่่ ละฤดููกาล สร้้างความเพลิิ ดเพลิิ นให้้กัั บรููปแบบในการดำำ�เนิิ นชีี วิิต
ประเทศญี่่� ปุ่่� นซึ่่�งมีี ลัักษณะภููมิิ ประเทศเป็็ นแนวยาวพาดผ่่ านเส้้นละติิ จูู ดต่่างๆ จึึ งทำำ�ให้้ธรรมชาติิ ใน
การรัับรู้้�การเปลี่่� ยนแปลงตามฤดููกาลของคนที่่� อาศัั ยในฮอกไกโด ซึ่่�งอยู่่�ทางตอนเหนืือของประเทศ
ญี่่�ปุ่่� นกัั บคนที่่� อยู่่� ในโอกิิ นาวา ซึ่่�งอยู่่�ทางตอนใต้้ของประเทศญี่่�ปุ่่� นแตกต่่างกัั น แต่่ ถึึงอย่่ างนั้้� น คน
ญี่่�ปุ่่� นส่่ วนใหญ่่ มีีความเชื่่�อมโยงในการรัับรู้้�และสัั มผััสการเปลี่่� ยนแปลงของฤดููกาลร่่วมกัั น
ธรรมชาติิ ที่่� มีีความอุุ ดมสมบููรณ์์ และมีี ความหลากหลาย ภายใต้้การเปลี่่� ยนแปลงอย่่ างค่่ อยเป็็ น
ค่่ อยไปในแต่่ ละฤดููกาล คนญี่่� ปุ่่� นนั้้� นมีี วิิถีีในการดำำ�เนิิ นชีีวิิตอย่่ างไรในแต่่ ละปีี งานกิิ จกรรม เทศกาล
และประเพณีี ที่่� ถููกปลููกฝัั งและสืืบทอดมาอย่่างยาวนาน เพื่่�อเฉลิิ มฉลองฤดููกาลใหม่่ที่่�มาถึึง นอกจาก
นี้้� ยัังรวมไปถึึ งกิิ จกรรมในยามว่่างที่่� เปลี่่� ยนแปลงไปตามฤดููกาลด้้วย

ฤดููใบไม้้ผลิิ
ฤดููใบไม้้ผลิิ คืือ ฤดููกาลแห่่งการเริ่่�มต้้นใหม่่ ในเดืือนเมษายน
โรงเรีียนเปิิดปีีการศึึกษาใหม่่ บริิษัทห้
ั ้างร้้านเริ่่�มต้้นปีีงบประมาณใหม่่
พืืชพัันธุ์์�เริ่่�มแตกหน่่อออกใบ ดอกไม้้เบ่่งบานไปทั่่�วทุุกที่่�เพื่่�อต้้อนรัับ
ฤดููกาลแห่่งการเริ่่มต้
� น้ ใหม่่ด้ว้ ยความสดใส ผู้้�คนต่่างชื่่น� ชมยิินดีีกัับช่่วง
เวลาดัังกล่่าว
เมื่่�อดอกซากุุระบานในฤดููใบไม้้ผลิิ ผู้้�คนจะออกมาชื่่�นชมดอก
ซากุุระ โดยการนำำ�อาหารและเครื่่�องดื่่�มมาจััดปิิกนิิกใต้้ต้้นซากุุระร่่วม
กัับครอบครััว เพื่่�อนฝููง และเพื่่�อนร่่วมงาน เพื่่�อชมความงดงามของ
ดอกซากุุระ ซึ่ง่� เรีียกในภาษาญี่่ปุ่่� น� ว่่า “ฮานะมิิ” ชาวญี่่ปุ่่� น� ชื่่น� ชอบดอก

ซากุุระ เนื่่�องจาก
ลัั ก ษณะและสีีสัั น ของ
ดอกซากุุระสะท้้อนถึึงอุุดมคติิ
และแนวความคิิดของชาวญี่่�ปุ่่�นใน
เรื่่�องความบริิสุุทธิ์์�และความเรีียบง่่าย อีีกทั้้�งโดย
ธรรมชาติิ หลัังจากดอกซากุุระบานก็็จะร่่วงในไม่่กี่่�วััน เป็็น
ดอกไม้้ที่มีี่� อายุุสั้้น� และบอบบาง ซึ่่ง� สร้้างความซาบซึ้้ง� ใจให้้กับั ชาวญี่่ปุ่่� น�
ทุุกๆครั้้�งที่่�สายลมอ่่อนๆพััดผ่่าน กลีีบของดอกซากุุระก็็จะร่่วงโรยดั่่�ง
สายฝน ทั่่�วทั้้�งประเทศญี่่ปุ่่� น� มีีสถานที่่ชม
� ความงดงามของดอกซากุุระที่่�
มีีชื่่�อเสีียงอยู่่�หลายแห่่ง เช่่น สวนสาธารณะ วััด ศาลเจ้้า และริิมทาง
เป็็นต้้น รวมถึึงการจััดงานเทศกาลดอกซากุุระมากมายหลายงาน จุุด
ชมความงามของดอกซากุุระนั้้�นเป็็นที่่นิ� ิยม และมีีผู้้�คนหนาแน่่นอย่่าง
มากในช่่วงที่่�ดอกซากุุระผลิิบาน
ในปััจจุุบััน “การชมดอกซากุุระ (ฮานะมิิ)” เป็็นเป้้าหมายในการ
ท่่องเที่่�ยวที่่มีีชื่่
� �อเสีียงในหมู่่�นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิจากประเทศต่่างๆ
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ฤดููร้้อน
หลัังจากสิ้้�นสุุดช่่วงฤดููฝน แสงแดดสีีทองที่่�ส่่องประกายจากดวง
อาทิิตย์์ เป็็นสััญญาณบอกถึึงฤดููร้้อนที่่�มาถึึง ฤดููร้้อนที่่มีีอุ
� ุณหภููมิิและ
ความชื้้�นสููงของประเทศญี่่�ปุ่่�น มีีกิิจกรรมสนุุกสนานอยู่่�อย่่างมากมาย
เช่่น ท้้องทะเลที่่�มีีหาด
ทรายสวยงาม ภูู เขา
ต่่างๆที่่�รอให้้ผู้้�พิิชิิตมา
เยืือน เทศกาลดอกไม้้
ไฟและเทศกาลในฤดูู
ร้้ อ น ช่่ ว งเวลาในฤดูู
ร้้อน เป็็นช่่วงเวลาแห่่ง
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ความทรงจำำ�ที่่�อุดม
ุ ไปด้้วยเรื่่�องราวประทัับใจอย่่างไม่่รู้้�ลืืม
	ท้้ อ งฟ้้ า ยามค่ำำ��คืื น ในช่่ ว งกลางฤดูู ร้้ อ น ถูู ก แต่่ ง แต้้ ม ไปด้้ ว ยสีีสัั น
สว่่างไสวจากดอกไม้้ไฟ ผู้้�คนเพลิิดเพลิินกัับการชมการแสดงดอกไม้้ไฟ
มาตั้้�งแต่่ในยุุคสมััยเอโดะ (ค.ศ.1603 -1868) จนถึึงปััจจุุบััน ทั่่�วทุุกหน
ทุุกแห่่งในประเทศญี่่ปุ่่� น� ผู้้�คนก็็ยังั คงเพลิิดเพลิินกัับการชมดอกไม้้ไฟ งาน
เทศกาลดอกไม้้ไฟแต่่ละแห่่งต่่างสร้้างเอกลัักษณ์์และจุุดเด่่นอย่่างพิิถีีพิิถันั
เพื่่�อประชัันกัับเทศกาลดอกไม้้ไฟในพื้้�นที่่อื่่� น� ๆ เทศกาลเหล่่านี้้�ดึงึ ดููดผู้้�คน
จำำ�นวนมาก ทั้้�งผู้้�คนในพื้้�นที่่� และนัักท่่องเที่่�ยวให้้มาเยี่่�ยมชมงาน
	ยิ่่�งไปกว่่านี้้� พื้้�นที่่ต่� า่ งๆในประเทศญี่่ปุ่่� น� เต็็มไปด้้วยน้ำำ��ตกน้้อยใหญ่่
น้ำำ��ตกหลายแห่่ง เช่่น “น้ำำ��ตกเคะกง” ในนิิกโกะและ “น้ำำ��ตกนะจิิ”
ในจัังหวััดวากายามะ เป็็นสถานที่่�ที่่�ผู้้�คนสามารถดัับร้้อนและพัักผ่่อน
หย่่อนใจจากอากาศที่่ร้� อ้ นอบอ้้าว ร้้านขายชาเขีียวและที่่พั� กที่
ั ส่� ามารถ
มองเห็็นวิิวทิิวทััศน์์ของน้ำำ��ตก ช่่วยให้้ผู้้�คนได้้ผ่อ่ นคลายจากความจำำ�เจ
ในกิิจวััตรประจำำ�วััน

ฤดููใบไม้้ร่ว
่ ง
เมื่่�อเข้้าสู่่�ฤดููใบไม้้ร่่วง สีีของใบไม้้ได้้เปลี่่�ยนจากสีีเขีียวเป็็นสีีแดง
และเหลืืองทอง ในภาษาญี่่ปุ่่� �น เรีียกใบไม้้เหล่่านี้้�ว่่า “โมะมิิจิิ” ใบไม้้
เปลี่่�ยนสีีของต้้นไม้้นานาพัันธุ์์�ที่่�สลัับซัับซ้้อนกัันไปมาทั้้�งสีีแดงสดจาก
ใบเมเปิ้้�ลและสีีเหลืืองอร่่ามจากใบแปะก๊๊วย เป็็นวิิวทิิวทััศน์์ที่่�งดงาม
และมีีเอกลัักษณ์์ที่่�ไม่่เหมืือนฤดููไหน นัับตั้้�งแต่่สมััยโบราณ ชาวญี่่�ปุ่่�น
หลงใหลในความงามของใบไม้้เปลี่่�ยนสีี จึึงเดิินทางไปยัังภููเขาและทุ่่�ง
กว้้างเพื่่�อชมความงามของธรรมชาติิในฤดููใบไม้้ร่่วง
ใบไม้้จะเริ่่�มเปลี่่�ยนสีีเมื่่�ออุุณหภููมิิลดลงจนถึึง 10 องศาเซลเซีียส
และสีีสัันของใบไม้้เปลี่่�ยนสีีจะยิ่่�งงดงามมากขึ้้�นเมื่่�อมีีน้ำำ��ค้้างแข็็งเกาะ
นอกจากนั้้�น วิิวทิิวทััศน์์ใบไม้้เปลี่่�ยนสีีบนภููเขาดููตื่่�นตาตื่่�นใจมากกว่่า
วิิวทิิวทััศน์์บนพื้้�นราบ เนื่่�องจากบนภููเขาสีีสัันของใบไม้้เปลี่่ย� นสีีถููกฉาบ
ด้้วยแสงอาทิิตย์์ อีีกทั้้�งบรรยากาศโดยรอบที่่เ� ย็็นสบายกว่่า กล่่าวกัันว่่า

ฤดููหนาว
ฤดููหนาวในประเทศญี่่ปุ่่� น� มีีอากาศหนาวเย็็น ในหลายพื้้�นที่่มีีหิ
� มิ ะ
ตก วิิวทิิวทััศน์์ที่เ่� ต็็มไปด้้วยสีขี าวของหิิมะเป็็นเอกลัักษณ์์อันั งดงามของ
ฤดููกาลนี้้� สิ่่ง� ต่่างๆถููกปกคลุุมไปด้้วยหิิมะสีีขาวบริิสุทธิ์์
ุ � ช่่วยให้้สัมผั
ั สั ได้้
ถึึงความสดชื่่�น กีีฬาฤดููหนาว เช่่น สกีี และ สเก็็ต เป็็นหนึ่่�งในกิิจกรรม
ที่่แ� สนเพลิิดเพลิินของฤดููหนาว นอกจากนี้้� สำำ�หรัับการแช่่น้ำำ��ในบ่่อน้ำำ��พุุ
ร้้อน ถืือเป็็นสุุดยอดแห่่งการผ่่อนคลาย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� คนญี่่ปุ่่� น� ชื่่น�
ชอบการแช่่น้ำำ��ในบ่่อน้ำำ��พุรุ้ อ้ นทางธรรมชาติิในที่่กล
� างแจ้้ง ที่่ซึ่� ง่� สามารถ
แช่่น้ำำ��อุ่่�นไปพร้้อมกัับซึึมซัับกัับบรรยากาศวิิวทิิวทััศน์์ทางธรรมชาติิ
เทศกาลปีีใหม่่ ที่่�ประเทศญี่่�ปุ่่�นมีีการละเล่่นพื้้�นบ้้าน เพื่่�อสร้้าง
ความสนุุ กส นานเพลิิ ด เพลิิ น ให้้ กัั บ เด็็ ก ๆอยู่่�มากมาย เช่่ น ว่่ า ว
ลูู กข่่ า ง และอิิ โระฮะคารุุ ต ะ (เกมจัั บ คู่่�บัั ต รของญี่่� ปุ่่� น โบราณ)
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หากเป็็นใบไม้้สีีแดง สีีแดงสดของใบเมเปิ้้�ลสวยงามที่่�สุุด แต่่หากเป็็น
สีีเหลืือง สีเี หลืืองทองอร่่ามของใบแปะก๊๊วย ก็็มีีความงดงามไม่่แพ้้กััน
ด้้วยเสน่่ห์์อัันงดงามของใบไม้้เปลี่่�ยนสีี ชาวญี่่�ปุ่่�นจึึงเตรีียมข้้าวกล่่อง
เพื่่�อออกมาเพลิิดเพลิินกัับการชมใบไม้้เปลี่่�ยนสีตี ามภููเขา
ฮะเนทซึึกิิ (การละเล่่น
ตีีลูู ก ขนไก่่ ลัั ก ษณะ
คล้้ายกีีฬาแบดมิินตััน)
ฟุุคุวุ ะระอิิ (การละเล่่น
ปิิดตาติิดภาพชิ้้�นส่่วน
อวััยวะต่่างๆลงบนรููป
ใบหน้้ า ) ซุุ โ งะโระคุุ
(เกมกระดานแบบ
ญี่่�ปุ่่�น) เป็็นต้้น
	ถึึงแม้้ว่่ากาลเวลา
จะเปลี่่�ยนแปลงไป แต่่
ในปััจจุุบััน เด็็กๆก็็ยััง
คงเพลิิดเพลิินกัับการ
ละเล่่นพื้้�นบ้้านเหล่่านี้้�
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บอนไซ
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“บอนไซ” เป็็นหนึ่่�งในวััฒนธรรมแบบโบราณของประเทศญี่่ปุ่่� น� ซึ่่ง�
เป็็นที่่รู้้�จั
� ักกัันทั่่�วโลก การปลููกต้้นไม้้แบบบอนไซ จำำ�เป็็นที่่�ต้้องใช้้เวลา
ยาวนานหลายปีี และต้้องมีีความรู้้�เฉพาะทางเกี่่ย� วกัับการปลููกบอนไซ
แต่่ในปััจจุุบันั การเพลิิดเพลิินกัับการปลููกต้น้ ไม้้แบบบอนไซอย่่างง่่ายๆ
ก็็เป็็นที่่�นิิยมในหมู่่�เยาวชนคนรุ่่�นใหม่่ ในครั้้�งนี้้�จะขอแนะนำำ�ข้้อมููลพื้้�น
ฐานในปลููกและการชื่่�นชมความงามของบอนไซให้้กัับผู้้�เริ่่�มหััดปลููก
ต้้นไม้้แบบบอนไซ
	การปลููกต้้นไม้้แบบบอนไซ เป็็นรููปแบบการปลููกพืืชสวนที่่�เป็็น
เอกลัักษณ์์ของประเทศญี่่�ปุ่่�น โดยใช้้เทคนิิคการจััดแต่่งต้้นไม้้พืืชพัันธุ์์�
ต่่างๆที่่�อยู่่�ตามธรรมชาติิลงในกระถางด้้วยมืือของมนุุษย์์ให้้มีีความ
งดงามมากขึ้้�นกว่่าที่่พั� นั ธุ์์�ไม้้เหล่่านั้้�นอยู่่�ตามธรรมชาติิ จนอาจกล่่าวได้้
ว่่าเป็็นศิิลปะรููปแบบหนึ่่�ง คนญี่่�ปุ่่�นคุ้้�นเคยกัับการดำำ�เนิินชีีวิิตร่่วมกัับ
ธรรมชาติิที่่�อุุดมสมบููรณ์์และการเปลี่่�ยนแปลงของฤดููกาลทั้้�งสี่่� การ
ปลููกต้้นไม้้แบบบอนไซ เป็็นวิิถีีในการชื่่�นชมธรรมชาติิให้้ใกล้้ชิิดมาก
ยิ่่�งขึ้้�น ดัังนั้้�น การปลููกต้้นไม้้แบบบอนไซ จึึงไม่่ใช่่แค่่การนำำ�ต้้นไม้้ลง
ไปปลููกในกระถางเพื่่�อชื่่�นชมกัับการเจริิญเติิบโตออกดอกแตกใบของ
ต้้นไม้้เพีียงเท่่านั้้�น
บอนไซ เป็็นศิิลปะและวััฒนธรรมที่่�สืืบทอดมาแต่่โบราณ ในการ
เลี้้ย� งดููพืชพั
ื นั ธุ์์�และสภาพแวดล้้อมตามธรรมชาติิ ในปััจจุุบันั บอนไซ ได้้
รัับความนิิยมอย่่างสููงในระดัับนานาชาติิ และมีีการจััดงานแสดงบอน
ไซในต่่างประเทศหลายแห่่ง เช่่น สหรััฐอเมริิกา และ ไต้้หวััน เป็็นต้้น
โดยทั่่�วไป ในประเทศญี่่�ปุ่่�น บอนไซ มีีภาพลัักษณ์์ว่่า มีีราคาแพง
จึึงเป็็นงานอดิิเรกสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ และคนเกษีียณอายุุงาน แต่่ทว่า่ เมื่่อ�
ไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมานี้้� วิิธีีการเพลิิดเพลิินกัับบอนไซได้้เปลี่่�ยนแปลงไป ไม่่
ได้้จำำ�กััดแต่่เพีียงบอนไซที่่�มีีอายุุและน้ำำ��หนัักมากซึ่่�งมีีราคาแพงเพีียง
เท่่านั้้�น วััยรุ่่�นในยุุคสมััยใหม่่ได้้ปรัับวิิธีีการเพลิิดเพลิินกัับการปลููกต้น้ ไม้้
แบบบอนไซให้้เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วันั เพิ่่�มมาก
ยิ่่�งขึ้้�น เช่่น บอนไซขนาดเล็็กน้ำำ��หนัักเบาถููกนำำ�มาตกแต่่งในห้้องนอน
หรืือห้้องนั่่�งเล่่น ถึึงแม้้ว่่าจะมีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบบอนไซให้้ใกล้้
ตััวมากกว่่าในอดีีต อย่่างไรก็็ตาม การมีีความรู้้�ความเข้้าใจในระดัับ
หนึ่่�งเพื่่�อการชื่่�นชมและการเลี้้�ยงดููต้้นไม้้เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ ในโอกาสนี้้� จะ
6

ขออธิิบายจุุดสำำ�คัญ
ั ในการชื่่น� ชมบอนไซแบบง่่ายๆให้้ผู้้�อ่า่ นทุุกท่า่ นได้้
ทราบกััน
ในปััจจุุ บัั น ที่่� ประเทศญี่่� ปุ่่� น นำำ�ต้้ น ไม้้ ห ลากหลายชนิิ ดม าปลูู ก
แบบบอนไซ ต้้นไม้้ที่่�นิิยมอย่่างมาก ในการนำำ�มาปลููกแบบบอนไซ
เช่่น พืืชตระกููลสน โดยเฉพาะ สนไพน์์ และสนซีีด้้าร์์ เนื่่�องจาก
มีีอายุุยืืนและสามารถดััดแต่่งรููปทรงได้้ ต้้นไม้้จำำ�พวกที่่�มีีลัักษณะ
ใบกว้้างและผลััดใบ เช่่น ต้้นเซลโควา และต้้นเมเปิ้้�ลญี่่�ปุ่่�นเนื่่�องจาก
สามารถเพลิิ ด เพลิิ น กัั บ สีีสัั น ที่่� แ ตกต่่ า งไปตามฤดูู ก าล เช่่ น ใบสีี
เขีียวชอุ่่�ม ใบสีีแดงสด และใบไม้้ร่่วง เป็็นต้้น ต้้นที่่�ออกดอกออกผล
เช่่น ต้้นซากุุระ และต้้นแอปเปิ้้�ล เป็็นต้้น เมื่่�อไม่่นานมานี้้� นอกจาก
จากต้้นไม้้แล้้ว พืืชพัันธุ์์�จากป่่าไม้้ ก็็ได้้รัับความนิิยมอย่่างสููงในการนำำ�
มาปลููกแบบบอนไซ เนื่่�องจากง่่ายต่่อการปลููก สำำ�หรัับในต่่างประเทศ
นิิยมเลืือกนำำ�ต้น้ ไม้้ที่เ่� หมาะกัับสภาพภููมิอิ ากาศและสภาพแวดล้้อมของ
ประเทศนั้้�นๆมาปลููกต้้นไม้้แบบบอนไซ
	ธรรมชาติิของต้้นไม้้ เติิบโตในรููปร่่างลัักษณะต่่างๆตามพัันธ์ุุ�และ
สภาพแวดล้้อม สำำ�หรัับการปลููกต้้นไม้้แบบบอนไซ จััดแต่่งรููปร่่าง
ลัักษณะของต้้นไม้้ให้้เหมืือนกัับการเติิบโตในธรรมชาติิ ยกตััวอย่่าง
เช่่น การจััดลำำ�ต้้นของต้้นสนซีีด้้าร์์ หรืือ ต้้นเซลโควาให้้มีีรากหนาตรง
โคนและยืืดตรงไปจนถึึงปลายยอด ในทางกลัับกััน ต้้นสน หรืือ ต้้น
พลัับ จะดููสวยงามเมื่่�ออยู่่�ในลัักษณะที่่�รากและลำำ�ต้้นโน้้มเอีียงไปทาง
ซ้้ายหรืือขวาเหมืือนโดนลมพััด การจััดแต่่งต้้นไม้้ให้้ดููเหมืือนกัับอยู่่�ใน
ธรรมชาติิ ดัังที่่กล่
� ่าวมานี้้� ถืือเป็็นหนึ่่�งในเสน่่ห์์ของบอนไซ
	การปลููกต้น้ ไม้้แบบบอนไซมีีเทคนิิคและสิ่่ง� ที่่จำ� ำ�เป็็นอยู่่�หลายอย่่าง
เพื่่�อการดููแลรัักษา ลำำ�ดับั แรก ตััดกิ่่ง� ก้้านที่่ไ� ม่่ได้้ใช้้ประโยชน์์ทิ้้ง� ให้้สมดุลุ
จากนั้้�น ใช้้ลวดพัันลำำ�ต้้นและกิ่่�งก้้านเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนทิิศทางและแก้้ไข
ส่่วนที่่�ผิิดธรรมชาติิ ทุุกๆขั้้�นตอนทำำ�เพื่่�อการปรัับเปลี่่�ยนรููปร่่างของ
ต้้นไม้้ให้้เติิบโตอย่่างเป็็นธรรมชาติิ นอกจากนั้้�น ยัังมีีเทคนิิคที่่�สำำ�คััญ
อื่่�นๆ เช่่น การเปลี่่�ยนดิิน ตััดแต่่งรากเก่่า การช่่วยให้้ต้้นไม้้ซึึมซัับน้ำำ��
ได้้มากขึ้้�นเพื่่�อการเจริิญเติิบโตของรากต้้นไม้้ การย้้ายกระถางเพื่่�อให้้
ต้้นไม้้ฟื้้�นฟููขึ้้�นใหม่่ เป็็นต้้น

รููปร่่างของต้้นไม้้แบบบอนไซ

จคคััง

©JAPACK/orion /amanaimages

	รูู ป ร่่ างพื้้� น ฐานของ
การปลูู กต้้ น ไม้้ แ บบ
บอนไซ มีีกิ่่�งก้้านทั้้�งสอง
ด้้านที่่สมดุ
� ุลกััน

อิิ ชิิทซึึคิิ

ฉะคััง

©UMON FUKUSHIMA/SEBUN PHOTO /amanaimages

	รูู ป ร่่ า งของต้้ น ไม้้ ที่่�
มีีลำำ�ต้้นเอนเอีียงราวกัับ
ถููกลมพััด

©JAPACK/orion /amanaimages

	รูู ป ร่่ า งของต้้ น ไม้้
ที่่� มีีชีีวิิ ต อยู่่�บนหิิ น ตาม
หน้้าผาหรืือเกาะ

จุุ ดสำำ �คััญในการ
ชื่่�นชมบอนไซ

เคนไก

©JAPACK/orion /amanaimages

	รููปร่่างของต้้นบอน
ไซที่่�เจริิญเติิบโตออกมา
จากหน้้าผากิ่่�งก้้านโน้้ม
เอนลงจากกระถางที่่�อยู่่�
ด้้านบน

ลำำ�ต้้น

	ลำำ�ต้้ น ตั้้� ง ตรงอย่่ า งแข็็ ง
แรงสะท้้ อ นความงดงามของ
ธรรมชาติิ

©Kenji Hata/orion /amanaimages

กิ่่�ง

	กิ่่�งก้้านแข็็งแรง มีีส่่วนโค้้งงอ
อย่่างสมดุุล

ราก

รากเจริิ ญ เติิ บ โตสมบูู ร ณ์์
และแผ่่ขยายไปในทุุกทิิศทาง
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เส้้ นทางปั่่� นจัั กรยานในประเทศญี่่�ปุ่่� น

	จัั กรยานเป็็ นยานพาหนะที่่� มีีความสะดวกสบายและเหมาะสำำ �หรัับ
ผู้้� คนทุุ กเพศทุุ กวัั ยตั้้� งแต่่ เด็็ กไปจนถึึ งคนชราก็็ สามารถใช้้ ได้้ ใน
ปัั จจุุ บััน การปั่่� นจัั กรยานเป็็ นกิิ จกรรมการพัักผ่่อนหย่่อนใจที่่� ได้้รัับ
ความนิิ ยมในหมู่่�คนไทย ประเทศญี่่� ปุ่่� นซึ่่�งอุุ ดมไปด้้วยทรััพยากรทาง
ธรรมชาติิ แต่่ ละพื้้�นที่่� มีีเส้้นทางปั่่� นจัั กรยานที่่� มีีเอกลัั กษณ์์ เฉพาะตัั ว
นอกจากนี้้� ยัังมีีจุุดชมวิิวที่่�สวยงามอยู่่�มากมายซึ่�่งสามารถผ่่อนคลาย
และเพลิิ ดเพลิิ นไปกัั บวิิ วทิิ วทัั ศน์์ ที่่� งดงามเหล่่านั้้� นของประเทศญี่่�ปุ่่� น
ในระหว่่ างปั่่� นจัั กรยาน วารสารจากญี่่�ปุ่่� นฉบัั บนี้้� จะขอแนะนำำ �กฎใน
การใช้้จัั กรยานและเส้้นทางปั่่� นจัั กรยานในประเทศญี่่� ปุ่่� น อย่่ างไร
ก็็ ตาม กรุุณาตรวจสอบกฏระเบีี ยบในการใช้้เส้้นทางแต่่ ละแห่่ งอีี ก
ครั้้�ง ก่่ อนที่่� จะใช้้เส้้นทางจัั กรยานเหล่่านี้้�

กฎพื้้�นฐานในการใช้้จัักรยานบนท้้องถนนในประเทศญี่่�ปุ่่�น
• ตามกฎหมายการจราจรบนท้้องถนน “จัักรยาน” ถืือเป็็นยาน
พาหนะประเภทหนึ่่�ง ดัังนั้้�นหากใช้้ถนนที่่�มีีการแบ่่งระหว่่างทางเท้้า
และถนน โดยหลัักการจัักรยานจะต้้องสััญจรบนท้้องถนน อย่่างไร
ก็็ตาม ยัังมีีข้้อยกเว้้นให้้สามารถใช้้จัักรยานสััญจรบนทางเท้้าได้้ใน
สถานการณ์์ดัังต่่อไปนี้้�
1. ในกรณีีที่�มี่ ีป้้ายจราจรกำำ�หนดให้้สััญจรบนทางเท้้าได้้
2. ในกรณีีที่่�ผู้�้ขี่่�เป็็นเยาวชนอายุุไม่่ถึึง 13 ปีี ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีอายุุ
มากกว่่า 70 ปีี หรืือเป็็นผู้้�พิิการ
3. ในกรณีีที่่�ไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงจากสภาพการจราจรและท้้อง
ถนน เช่่น งานก่่อสร้้างบนท้้องถนน หรืือ ในสถานการณ์์ที่ก่� ารเดิินทาง                                                                                             
ผ่่านช่่องจราจรด้้านซ้้ายของท้้องถนนเป็็นไปอย่่างยากลำำ�บาก เช่่น
มีีรถจอดเป็็นแถวยาวต่่อเนื่่�อง เป็็นต้้น
•	ขี่่จั� ักรยานชิิดซ้้ายของถนน ห้้ามสััญจรทางด้้านขวาของถนน
•	ห้้ามขี่่จั� ักรยานในขณะมึึนเมาสุุรา
•	ห้้ามซ้้อนจัักรยาน
•	ห้้ามขี่่�จัักรยานตีีคู่่�กัันยกเว้้นมีีป้้ายจราจรกำำ�กัับว่่าสามารถปั่่�น

จัักรยานตีีคู่่�ไปด้้วยกัันได้้เท่่านั้้�น
• เคารพสััญญาณไฟจราจรอย่่างเคร่่งครััด ในกรณีีที่่�มีีไฟสััญญาณ
จราจรสำำ�หรัับจัักรยานและผู้้�ใช้้ทางเท้้า ให้้ปฏิิบััติิตามสััญญาณไฟ
จราจร ตรวจสอบความปลอดภััยแล้้วจึึงข้้ามถนน
• หลีีกเลี่่�ยงการใช้้สมาร์์ตโฟนหรืือโทรศััพท์์มืือถืือในระหว่่างการขี่่�
จัักรยาน กางร่่มในระหว่่างขี่่�จัักรยาน หรืือใส่่หููฟััง เนื่่�องจากมีีความ
เสี่่�ยงสููงที่่�จะก่่อให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุระหว่่างการขี่่�จัักรยาน

JNTO ให้้ บริิ การข้้ อมูู ลการท่่ องเที่่� ยวญี่่� ปุ่่�น
ผ่่ านสื่่� อโซเชีี ยลมีีเดีี ยต่่ างๆ

©JNTO
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ฮิิ ตาชิิซีีไซด์์พาร์์ค

เส้้ นทางยะฮะตะคิิสุุ

(จัั งหวััดอิิ บารากิิ)

(จัั งหวััดเกีียวโต-จัั งหวััดนารา)

ภายในฮิิตาชิิซีีไซด์์พาร์์ค มีีพื้้�นที่่�กว้้างใหญ่่กว่่า 200 เฮกตาร์์ (2
ล้้านตร.ม.) สามารถเพลิิดเพลิินกัับเหล่่าพัันธุ์์�ไม้้หลากหลายสายพัันธุ์์�
ที่่�งดงามได้้ทั้้�งสี่่�ฤดููกาล โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ช่่วงกลางเดืือนเมษายนไป
จนถึึงต้้นเดืือนพฤษภาคม ดอกเนโมฟีีล่่าสีีน้ำำ��เงิินประมาณ 4.5 ล้้าน
ต้้นจะบานสะพรั่่�งปกคลุุมพื้้�นที่่�เนิินเขาเป็็นวิิวทิิวทััศน์์ที่่�งดงามมาก
ภายในสวนแห่่งนี้้�มีีศููนย์์เช่่าจัักรยานถึึง 4 แห่่ง มีีจัักรยานสำำ�หรัับเช่่า
ถึึง 1,400 คััน จึึงง่่ายต่่อการหาจัักรยานในสวนแห่่งนี้้� และยัังสามารถ
นำำ�จักั รยานของตััวเองมาปั่่น� ได้้ด้ว้ ยเช่่นกััน เส้้นทางปั่่น� จัักรยานภายใน
สวนระยะทางประมาณ 11 กิิโลเมตร สามารถเพลิิดเพลิินไปกัับการ
ปั่่� น จัั ก รยาน
และพัั ก ผ่่ อ น
หย่่ อ นใจกัั บ
วิิ ว ทิิ ว ทัั ศ น์์ ที่่�
งดงามโดย
รอบ

เส้้นทางปั่่น� จัักรยาน
สายนี้้� เป็็นเส้้นทาง
ที่่� ไ ด้้ รัั บ ความนิิ ย ม
ทั้้� ง จากผู้้�ชื่่� น ชอบ
การปั่่� น จัั ก รยาน
และประชาชน
ทั่่�วไป เนื่่�องจากอุุดม
ไปด้้วยธรรมชาติิที่่�
©JNTO
อุุดมสมบูรู ณ์์ซึ่ง่� เป็็น
ประโยชน์์ต่่อการผ่่อนคลายจิิตใจและเสริิมสร้้างสุุขภาพให้้แข็็งแรง
พร้้อมทั้้�งตลอดเส้้นทางในการสััญจรมีีการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์และปรัับ
สภาพถนนให้้มีีความปลอดภััย เส้้นทางสายนี้้�มีีระยะทางยาว 45
กิิโลเมตร และมีีความกว้้างประมาณ 3 เมตร
ในกรณีีที่่เ� ริ่่ม� ออกเดิินทางจากเส้้นทางเกีียวโตไปถึึงนารา จะเริ่่มต้
� น้
เส้้นทางจากภููเขาอาราชิิยามะ โดยข้้ามสะพานโทะเกทสึึ ในระหว่่าง
เส้้นทางยัังมีีสถานที่่ที่� ส่� ามารถเยี่่�ยมชมได้้ เช่่น ศาลเจ้้ามััทสึึโอะ และ
พระราชวัังคััทซึึระ เป็็นต้้น

©TOMONARI TSUJI/SEBUN PHOTO /amanaimages

เส้้ นทางเซะโตะอุุจิิ ชิิมะนะมิิไคโด

เส้้ นทางเมเปิ้� ้ ลยาบะ

“เส้้นทางเซะโตะอุุจิิ ชิิมะนะมิิไคโด” เชื่่อ� มต่่อเกาะฮอนชููและเกาะ
ชิิโกกุุ โดยผ่่านเกาะต่่างๆในหมู่่�เกาะเกโยที่่อ� ยู่่�ในทะเลเซะโตะอุุจิิ กล่่าว
กัันว่่าเส้้นทางนี้้� เป็็นเส้้นทางในฝัันแห่่งการปั่่น� จัักรยาน เนื่่�องจาก เป็็น
เส้้นทางปั่่�นจัักรยานที่่�มีีความงดงามทางทััศนีียภาพของภููมิิประเทศที่่�
เป็็นหมู่่�เกาะและสะพานขนาดใหญ่่ เป็็นพื้้�นที่่�ซึ่่�งได้้รัับความสนใจจาก
ทั้้�งในและนอกประเทศญี่่ปุ่่� น� เสน่่ห์อีีก
์ อย่่างของเส้้นทางสายนี้้� คืือความ
รู้้�สึกที่
ึ ร่� าวกัับปั่่น� จัักรยานอยู่่�เหนืือผืืนน้ำำ�� เส้้นทางระหว่่างเมืืองอิิมะบะ
ระในจัังหวััดเอฮิิเมะกัับเมืืองอิิโนะมิิจิใิ นจัังหวััดฮิโิ รชิิมา เป็็นระยะทาง
กว่่า 70 กิิโลเมตร ผ่่าน 6 เกาะ โดยใช้้ 6 สะพานและเรืือข้้ามเกาะใน
ทะเลเซะโตะอุุจิิ เกาะแต่่ละแห่่งมีีเส้้นทางแนะนำำ�ทั้้�งเส้้นทางสายหลััก
และสายนอกให้้
เลืือกอย่่างหลาก
หลาย ดึึงดููดนััก
ปั่่� น จำำ� นวนมาก
ตั้้� ง แต่่ เ หล่่ า นัั ก
ปั่่� น มืื อ ใ ห ม่่ ไ ป
จนถึึ ง นัั กปั่่� น ที่่�
เชี่่�ยวชาญ

“เส้้นทางเมเปิ้้�ลยาบะ” เป็็นเส้้นทางรถไฟสายเก่่า “ยาบะเค” ซึ่�ง่
ถููกใช้้ระหว่่างในปีี ค.ศ. 1913 – 1975 เป็็นเวลา 62 ปีี เชื่่�อมระหว่่าง
เมืืองนะคะซึึกัับโมะริิซะเนะออนเซ็็น เป็็นระยะทางประมาณ 35
กิิโลเมตร ในปีี ค.ศ. 1982 หลัังจากมีีการปรัับเปลี่่ย� นเส้้นทางให้้เหมาะ
สำำ�หรัับการปั่่น� จัักรยาน ก็็ได้้รับั ความนิิยมเป็็นจำำ�นวนมากทั้้�งจากผู้้�ชื่่�น
ชอบการปั่่น� จัักรยานและกลุ่่�มนัักท่อ่ งเที่่ย� วครอบครััว มีีวิิวทิิวทััศน์์ทาง
ธรรมชาติิที่ง่� ดงามที่่มีีชื่่
� อ� เสีียงของ“ยาบะเค” ซึ่่ง� หากได้้ปั่น่� จัักรยานไป
พร้้อมกัับการชมวิิวทิิวทััศน์์ต่า่ งๆ เช่่น “อุุโมงค์์อะโอะโนะโดะมง” จุุด
ชมวิิวใบไม้้เขีียวชอุ่่�มในฤดููใบไม้้ผลิิ และใบไม้้เปลี่่�ยนสีีในฤดููใบไม้้ร่่วง
ที่่มีีชื่่
� �อเสียี ง นอกจากนี้้�ยัังมีีรางรถไฟที่่�ใช้้ในอดีีต วิิวทิิวทััศน์์ในชนบท
ป่่าไม้้ แม่่น้ำำ��ลำำ�ธาร เชื่่�อว่่าจะช่่วยผ่่อนคลายจากความตึึงเครีียดอย่่าง
แน่่นอน

(จัั งหวััดฮิิ โรชิิมา-จัั งหวััดเอฮิิ เมะ)

©JNTO

(จัังหวััดโออิิ ตะ)

©JNTO
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ค้้นพบประสบการณ์์วััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�นในประเทศไทย

จากสถานการณ์์ การแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรน่่ าสายพัันธุ์์� ใหม่่ (COVID-19) ในปัั จจุุ บััน ทำำ�ให้้ยัั ง
ไม่่ สามารถเดิิ นทางไปท่่ องเที่่� ยวในประเทศญี่่�ปุ่่� นได้้ หรืือแม้้กระทั่่� งกิิ จกรรมงานด้้านวัั ฒนธรรมญี่่� ปุ่่� น
ในประเทศไทยก็็ ยัังไม่่ สามารถจัั ดขึ้้� นได้้ ในครั้้�งนี้้� จึึ งขอแนะนำำ �สมาคมและชมรมต่่างๆที่่� จะช่่วยให้้ผู้้�อ่่าน
ทุุ กท่่านได้้สัั มผััสประสบการณ์์ วััฒนธรรมญี่่� ปุ่่� นในประเทศไทย

ห้้องสมุุดและห้้องประชุุมอเนกประสงค์์ เจแปนฟาวน์์เดชั่่�น กรุุงเทพฯ

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ หน่วยงานที่ด�ำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของ
ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซึ่งใช้เวลาในการเดินเท้าจากสถานีรถไฟฟ้า
อโศก หรือ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิท เพียง 10 นาที
เจแปนฟาวน์์เดชั่่�น กรุุงเทพฯ จััดกิิจกรรมต่่างๆในหลากหลายรููปแบบทั่่�วทั้้�งประเทศไทย เช่่น
กิิจกรรมการแลกเปลี่่�ยนวััฒนธรรม การสััมมนาด้้านวิิชาการ ภายใต้้ 3 ฝ่่ายซึ่่�งประกอบไปด้้วย ฝ่่าย
การแลกเปลี่่�ยนศิิลปะและวััฒนธรรม ฝ่่ายญี่่�ปุ่่�นศึึกษาและการแลกเปลี่่�ยนทางวิิชาการ และฝ่่ายการ
เรีียนการสอนภาษาญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อส่่งเสริิมความเข้้าใจอัันดีีระหว่่างประเทศไทยกัับประเทศญี่่�ปุ่่�น
	ห้้องสมุุดเจแปนฟาวน์์เดชั่่�น กรุุงเทพฯ ให้้บริิการหนัังสืือและสื่่�ออื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวกัับประเทศญี่่�ปุ่่�นใน
หลากหลายด้้าน เช่่น ภาษา วััฒนธรรม ศิิลปะ และสัังคม เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ทุุกวัันศุุกร์์ จะมีีการจััด
ฉายภาพยนตร์์ญี่่�ปุ่่�นให้้เข้้าชมฟรีี ณ ห้้องประชุุมอเนกประสงค์์ ภายในเจแปนฟาวน์์เดชั่่�น กรุุงเทพฯ
WEBSITE : https://www.jfbkk.or.th/

ชมรมคารุุตะกรุุงเทพ

“คารุุตะ” การละเล่่นของประเทศญี่่�ปุ่่�น โดยการจัับคู่่�บััตรคำำ�กลอนและบััตร
รููปภาพให้้ตรงกััน ชมรมคารุุตะกรุุงเทพเป็็นชมรมการประชัันบััตรคารุุตะแบบ
เฮีียะคุุนินิ อิิชชุุ (บทกลอนญี่่ปุ่่� น� ที่่มีีผู้้�
� ประพัันธ์์ 100 คน) ซึ่ง่� ไม่่ว่า่ ใครก็็ตามที่่ส� ามารถ
อ่่านตััวอัักษรฮิิรางานะของญี่่�ปุ่่�นได้้ ก็็สามารถเพลิิดเพลิินกัับการละเล่่นนี้้�ได้้ ที่่�
ชมรมแห่่งนี้้�จััดการฝึึกซ้้อมแข่่งขัันคารุุตะ โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมชมรมตั้้�งแต่่เด็็กอนุุบาล
ไปจนถึึงผู้้�สููงอายุุทั้้ง� ชาวไทยและชาวญี่่ปุ่่� น� อีีกทั้้�งยัังเปิิดสอนวิิธีีการจดจำำ�บัตั รต่่างๆ
กฎการเล่่น รวมไปถึึงมารยาทในการเล่่นให้้กัับผู้้�ที่่�มีีความสนใจ ชมรมเปิิดให้้ผู้้�มีี
ความสนใจเข้้าเยี่่�ยมชมและร่่วมเล่่น ถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งประสบการณ์์การแลกเปลี่่�ยน
วััฒนธรรมระหว่่างประเทศไทย-ประเทศญี่่ปุ่่� น� โดยผ่่านการละเล่่นบััตรคารุุตะแบบ
เฮีียะคุุนิินอิิชชุุ

ชมรมเปิด: ทุกวันอาทิตย์ ตัง
้ แต่ 12.30 น. เป็นต้นไป
Facebook: https://www.facebook.com/KrungtheepKARUTA/
อีเมล์: ban_karuta@yahoo.co.jp (ติดต่อคุณบันโด)
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สมาคมนกยููงอิิเคโนโบ อิิเคะบะนะ สาขากรุุงเทพฯ

“อิิเคะบะนะ” ศิิลปะที่่สื� บื ทอดมาแต่่โบราณแขนงหนึ่่�งของประเทศญี่่ปุ่่� น� สามารถอธิิบายได้้อย่่างง่่ายๆว่่า เป็็นศิิลปะในศาสตร์์การจััดดอกไม้้
แบบญี่่ปุ่่� น� สามารถกล่่าวได้้ว่า่ ตลอดระยะเวลาในประวััติศิ าสตร์์อันั ยาวนาน “อิิเคะบะนะ” หรืือศิิลปะการจััดดอกไม้้แบบญี่่ปุ่่� น� ได้้พัฒ
ั นาเทคนิิค
และปรัับปรุุงรููปแบบจนก้้าวขึ้้น� สู่่�การเป็็นศิิลปะชั้้น� สููง ในปััจจุุบันั “อิิเคะบะนะ” ไม่่ได้้จำำ�กัดั เพีียงการจััดดอกไม้้ในรููปแบบโบราณเท่่านั้้�น แต่่ยังั
มีีเทคนิิคการจััดดอกไม้้ที่่�เกิิดจากจิินตนาการอัันเป็็นอิิสระของผู้้�จััดแต่่ละคนด้้วย จึึงกลายเป็็นศิิลปะที่่�ผู้้�คนทั่่�วโลกต่่างให้้ความสนใจ
	สมาคมนกยููงอิิเคโนโบ อิิเคะบะนะ สาขากรุุงเทพฯ ก่่อตั้้�งมาจนถึึงปััจจุุบััน ครบรอบ 31 ปีี ยิินดีีต้้อนรัับทุุกท่่านผู้้�มีีความชื่่�นชอบในดอกไม้้
ถึึงแม้้จะไม่่เคยมีีประสบการณ์์การจััดดอกไม้้แบบอิิเคะบะนะมาก่่อน นอกเหนืือจากการเรีียนการสอนแล้้ว สมาคมยัังจััดสาธิิตการจััดดอกไม้้ และ
จััดแสดงผลงานการจััดดอกไม้้แบบอิิเคะบะนะอีีกด้้วย สำำ�หรัับผู้้�ที่มีี่� ความสนใจในศิิลปะของประเทศญี่่ปุ่่� น� แนะนำำ�ให้้ท่า่ นลองสััมผัสั ประสบการณ์์
การจััดดอกไม้้แบบอิิเคะบะนะดููสัักครั้้�ง
อีเมล์ : ikenobo.bkk@gmail.com

สมาคมสปอร์์ตจััมบาระประเทศไทย

	สปอร์์ตจััมบาระ (Sports Chanbara) กีีฬาศิิลปะป้้องกัันตััวรููปแบบใหม่่ที่่�มีีพื้้�นฐานมา
จากการฝึึกสมาธิิและจิิตวิิญญาณในการใช้้ดาบของซามููไรญี่่ปุ่่� น� โดยมีีการปรัับเปลี่่ย� นอุุปกรณ์์
ที่่�ใช้้ในการต่่อสู้้� เรีียกว่่า “Air Soft” ที่่�มีีลักั ษณะอ่่อนนุ่่�มจึึงมีีความปลอดภััย กีีฬาสปอร์์ตจััม
บาระเป็็นกีีฬาที่่�ช่่วยฝึึกทัักษะการใช้้สมาธิิเพื่่�อตััดสิินใจว่่าจะใช้้อาวุุธที่่�มีีอยู่่�อย่่างไรในระหว่่าง
การต่่อสู้้� สมาคมสปอร์์ตจััมบาระประเทศไทยนอกจากจะจััดการแข่่งขัันแล้้ว ยัังมีีการจััดงาน
แสดงการสาธิิตตามงานต่่างๆเพื่่�อให้้บุคุ คลทั่่�วไปได้้รู้้�จักส
ั ปอร์์ตจััมบาระด้้วย โดยท่่านที่่มีี� ความ
สนใจสามารถติิดตามรายละเอีียดและข่่าวสารได้้จาก Facebook ของสมาคม

Facebook: https://www.facebook.com/Thailand.Sports.Chanbara
สถานที่ฝึ กซ้อม: https://www.facebook.com/2268836173400354/posts/2766395546977745/
ติดต่อสอบถาม: thailandsportschanbara@gmail.com

คอร์์สเรีียนตััวอัักษรคัันจิิออนไลน์์ “CHULA MOOC : Kanji Cool Kit”

ภาควิิชาภาษาตะวัันออก คณะอัักษรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยเปิิดคอร์์สเรีียนตััว
อัักษรคัันจิิออนไลน์์ฟรีี “CHULA MOOC : Kanji Cool Kit” ซึ่่�งประกอบด้้วยบทเรีียนต่่างๆ เช่่น การเขีียน การอ่่าน การคาดเดาความหมาย
เคล็็ดลัับในการจดจำำ�อัักษรคัันจิิ รวมไปถึึงอัักษรคัันจิิเบื้้�องต้้นที่่�สำำ�คััญและพบเห็็นในชีีวิิตประจำำ�วััน อัันเหมาะสมกัับผู้้�ที่่�กำำ�ลัังเรีียนภาษาญี่่ปุ่่� �น
ในระดัับต้้น ระดัับกลาง และผู้้�ที่่�ประสงค์์จะเรีียนภาษาญี่่ปุ่่� �นด้้วยตนเอง โดยจะเปิิดคอร์์สเรีียน"Kanji Cool Kit Round2" เนื้้�อหาต่่อเนื่่�องจาก
คอร์์สปััจจุุบััน ในเดืือนมกราคม พ.ศ. 2564 และจะเปิิดคอร์์ส “Kanji Cool Kit” ใหม่่อีีกครั้้�งช่่วงกลางปีี พ.ศ. 2564
	สามารถติิดตามข่่าวสารและศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมของคอร์์สออนไลน์์ดัังกล่่าวได้้ตามช่่องทางด้้านล่่าง
เว็บไซต์ : https://mooc.chula.ac.th/courses
Facebook : https://www.facebook.com/CHULAMOOC/
หรือ https://www.facebook.com/JapaneseChula
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ห้้ องเรีียนภาษาญี่่� ปุ่่�น

คำำ�ทัักทายเมื่่�อออกไปข้้างนอก

เวลาที่่�จะออกไปนอกบ้้านหรืือเพิ่่�งเดิินทางกลัับมาถึึงบ้้าน ปกติิเราจะพูู ดกัับคนที่่�บ้้านว่่าอย่่างไร?
ถ้้าเป็็ นคนไทยก็็คงจะพูู ดว่่า ไปแล้้วนะ หรืือ กลัับมาแล้้วนะ แล้้วคนที่่�บ้้านก็็จะตอบรัับว่่า ครัับ ค่่ะ โอเค
แบบง่่ายๆ หรืือบางทีีอาจจะไม่่พููดอะไรเลย สำำ �หรัับคนไทยแล้้วเราอาจจะไม่่ ได้้ ใส่่ ใจการทัักทายเมื่่�อมีี
ใครออกไปหรืือกลัับมาจากข้้างนอกเท่่าไหร่่นััก แต่่ ในภาษาญี่่�ปุ่่�นนั้้� นมีีคำำ�ทัักทายที่่� ใช้้ ในสถานการณ์์
แบบนี้้� โดยเฉพาะซึ่่�งใช้้กัันอย่่างเคยชิินจนเป็็ นมารยาทอย่่างหนึ่่�ง สำำ �หรัับจากญี่่�ปุ่่�นฉบัับนี้้� ขอแนะนำำ�คำำ�
ทัักทายเมื่่�อออกเดิินทางหรืือออกไปทำำ�ธุุระข้้างนอก ดัังนี้้�

อิิ ตเตะคิิ มะสุุ
いってきます

เป็็นคำำ�ที่่�ใช้้บอกให้้อีีกฝ่่ายทราบว่่าตนเองกำำ�ลัังจะออก
ไปข้้างนอก โดยเป็็นการผสมคำำ�ระหว่่าง อิิคิิมะสุุ ที่่�แปล
ว่่าไป และ คิิมะสุุ ที่่�แปลว่่ามา รวมกัันจึึงมีีความหมาย
ว่่า “ไปแล้้วเดี๋๋�ยวจะกลัับมา” ฉะนั้้�นหากผู้้�พููดไม่่มีีความ
ตั้้�งใจที่่�จะกลัับมาอีีกแล้้ว ก็็จะไม่่ใช้้คำำ�นี้้� อย่่างไรก็็ดีีปกติิ
แล้้วคำำ�นี้้�ไม่่มีีข้้อจำำ�กััดเรื่่�องระยะเวลาที่่�จะออกไปข้้างนอก
ถึึงแม้้จะเป็็นการเดิินทางที่่�ต้้องใช้้เวลานานเป็็นปีีแต่่ถ้้าผู้้�
พููดคิิดว่่าท้้ายที่่�สุุดแล้้วจะยัังกลัับมาก็็สามารถใช้้คำำ�นี้้�ได้้
เพื่่�อเป็็นการบอกความตั้้�งใจที่่�จะกลัับมาให้้อีีกฝ่่ายได้้รัับรู้้�

อิิ ตเตะรััชชะอิิ
いってらっしゃい

นอกจากนี้้�คนญี่่ปุ่่� น� ที่่อ� ยู่่�ตััวคนเดีียวบางคนก็็ยังั พููดคำำ�นี้้ก่� อ่ น
ออกจากบ้้านเพื่่�อให้้ดูเู หมืือนยัังมีีคนอยู่่�ที่บ้่� า้ น ว่่ากัันว่่าเป็็น
วิิธีีการป้้องกัันขโมยอย่่างหนึ่่�ง ซึ่่�งกลายมาเป็็นความเคยชิิน
ในปััจจุุบััน

เป็็นคำำ�บอกลา ใช้้ส่่งใครบางคนที่่�กำำ�ลัังจะออกไปข้้างนอก
รััชชะอิิ มาจากคำำ�ว่่า อิิรััชชะอิิ ซึ่่�งเป็็นคำำ�ทัักทายเวลาที่่�มีีใคร
มาหา คำำ�ว่า่ อิิตเตะรััชชะอิิ จึึงเป็็นคำำ�ผสมที่มีี่� ความหมายทั้้�งไป
และมา กลายเป็็นคำำ�ที่่�สื่่�อว่่า “ขอให้้คุุณไปและกลัับมาอย่่าง
ปลอดภััย” นั่่�นเอง มัักใช้้เป็็นคำำ�ตอบรัับของคำำ�ว่่า อิิตเตะคิิ
มะสุุ แต่่จะใช้้คำำ�นี้้เ� พื่่�ออวยพรอีีกฝ่่ายให้้ไปดีีมาดีีโดยไม่่ต้อ้ งรอ
ให้้อีีกฝ่่ายพููดว่า่ อิิตเตะคิิมะสุุ ก่่อนก็็ได้้ และในกรณีีที่่จ� ะใช้้คำำ�
นี้้�กัับผู้้�ที่่�อาวุุโสกว่่าก็็ควรเติิม “มะเสะ” ที่่�ด้้านหลััง เป็็น “อิิต
เตะรััชชะอิิมะเสะ” เพื่่�อให้้สุุภาพมากขึ้้�น

สำำ �หรัับจากญี่่�ปุ่่�นในเล่่มหน้้า เราจะมาดููกัันต่่อในส่่ วนของคำำ�ทัักทายเมื่่�อมีีคนกลัับมาจากการเดิินทางหรืือ
กลัั บมาจากทำำ�ธุุระข้้างนอก ไว้้พบกัั นใหม่่ ในฉบัั บหน้้าครัับ
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ข่าวสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
เอกอัั ครราชทููตนะชิิดะ เข้้าเยี่่�ยมคารวะ พลเอก ประวิิตร วงษ์์ สุุ วรรณ
รองนายกรััฐมนตรีี

ในวัันที่่� 25 มิิถุนุ ายน นายนะชิิดะ คะสุุยะ เอกอััครราชทููตญี่่ปุ่่� น� ประจำำ�
ประเทศไทย เข้้าเยี่่�ยมคารวะ พลเอก ประวิิตร วงษ์์สุุวรรณ รองนายก
รััฐมนตรีี ที่่�กระทรวงการกลาโหม
เอกอััครราชทููตนะชิิดะ ได้้อธิิบายเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ปััจจุุบัันของ
การเจรจาทวิิภาคีีเพื่่�อเปิิดการเดิินทางระหว่่างประเทศ นอกจากนี้้� ยััง
ได้้แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นในเรื่่�องของการกระชัับความสััมพัันธ์์ของทั้้�ง
สองประเทศและความร่่วมมืือในระดัับภููมิิภาคให้้เข้้มแข็็งขึ้้�น และกล่่าว
แสดงความหวัังถึึงความสััมพันั ธ์์อันั ดีีของทั้้�งสองประเทศซึ่่ง� มีีความสััมพันั ธ์์
ระหว่่างพระราชวงศ์์ของญี่่�ปุ่่�นและพระราชวงศ์์ของไทยเป็็นพื้้�นฐาน ให้้

มีีความแน่่นแฟ้้นยิ่่�งขึ้้�นกว่่าที่่�ผ่่านมา หลัังจากที่่�ลดระดัับลงเนื่่�องจากผล
กระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อโคโรน่่าไวรััส 2019
	พลเอก ประวิิตร วงษ์์สุุวรรณ รองนายกรััฐมนตรีี ได้้กล่่าวแสดงความ
ขอบคุุณญี่่�ปุ่่�นสำำ�หรัับความร่่วมมืือกัับประเทศไทยในการรัับมืือการแพร่่
ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรน่่า 2019 และได้้เน้้นย้ำำ��ถึงึ ความสำำ�คัญ
ั ของ
การเปิิดให้้เดิินทางระหว่่างประเทศ เพื่่�อรัับมืือกัับผลกระทบทางเศรษฐกิิจ
ซึ่ง่� เกิิดจากการแพร่่ระบาดของโรค นอกจากนี้้� ยัังได้้แสดงความคาดหวัังถึึง
การกระชัับความร่่วมมืือด้้านกลาโหมระหว่่างทั้้�งสองประเทศ

เอกอัั ครราชทูู ตนะชิิ ดะ เข้้ าเยี่่� ยม
คารวะ นายศัั กดิ์์� ส ยาม ชิิ ดชอบ
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงคมนาคม

ในวัันที่่� 10 กรกฎาคม ที่่�ผ่่านมา นายนะชิิดะ คะสุุยะ เอกอััครราชทููต
ญี่่�ปุ่่�นประจำำ�ประเทศไทย เข้้าเยี่่�ยมคารวะ นายศัักดิ์์�สยาม ชิิดชอบ รััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงคมนาคม	
เอกอััครราชทููตนะชิิดะ ได้้กล่า่ วแสดงความคาดหวัังถึึงแผนการที่่บ� ริิษัทั
สนามบิินนานาชาติินาริิตะจะเข้้ามาร่่วมบริิหารจััดการสนามบิินอู่่�ตะเภา
นอกจากนี้้� ยัังได้้ชี้้�แจงถึึงความร่่วมมืือระหว่่างประเทศไทย-ญี่่�ปุ่่�นในด้้าน
ต่่างๆ เช่่น รถไฟความเร็็วสููงในโครงการเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก
(EEC) โครงการรถไฟชานเมืืองสายสีีแดง การพััฒนาพื้้�นที่่�บริิเวณสถานีี
รถไฟฟ้้าบางซื่่�อ และโครงการอุุโมงค์์รถไฟฟ้้าใต้้ดิินกรุุงเทพฯ อีีกทั้้�งยัังมุ่่�ง
หวัังว่่าจะสามารถพััฒนาความร่่วมมืือเช่่นนี้้�ให้้มากยิ่่�งขึ้้�น
นายศัักดิ์์ส� ยาม ชิิดชอบ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงคมนาคม ได้้กล่า่ วแสดง
ความขอบคุุณรััฐบาลญี่่�ปุ่่�นที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือเรื่่�องเงิินกู้้�ยืืมผ่่านองค์์การ
ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศของญี่่�ปุ่่�น (JICA) นอกจากนี้้�ยัังได้้ชี้้�แจงราย
ละเอีียดความคืืบหน้้าของโครงการขนาดใหญ่่แต่่ละโครงการ รวมไปถึึงแผน
ความร่่วมมืือระหว่่างสองประเทศจากนี้้�ไปอีีกด้้วย
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เอกอัั ครราชทูู ตนะชิิ ดะ เข้้ าเยี่่� ยมคารวะ นายณัั ฏฐพล ทีีปสุุวรรณ
รััฐมนตรีีว่่ าการกระทรวงศึึ กษาธิิการ
	วัั น ที่่� 15 กัั น ยายน ที่่� ผ่่ า นมา นายนะชิิ ด ะ คะสุุ ย ะ
เอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�นประจำำ�ประเทศไทย เข้้าเยี่่�ยมคารวะ นาย
ณััฏฐพล ทีีปสุุวรรณ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงศึึกษาธิิการ ณ
กระทรวงศึึกษาธิิการ
เอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�น ได้้ชี้้�แจงกัับรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
ศึึกษาธิิการถึึงสถานการณ์์ปััจจุุบันั ในด้้านการแลกเปลี่่ย� นนัักเรีียน
เพื่่�อศึึกษาต่่อและการศึึกษาภาษาญี่่�ปุ่่�น ซึ่่�งได้้รัับผลกระทบจาก
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (โควิิด-19)
นอกจากนี้้� ยัังมีีการแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นในเรื่่�องการผ่่อน
คลายข้้อกำำ�หนดในการเดิินทางเข้้าประเทศของทั้้�งสองประเทศ
เนื่่�องจากความสำำ�คัญ
ั ในการส่่งเสริิมการแลกเปลี่่ย� นระหว่่างบุุคคล
ของประเทศไทยและประเทศญี่่ปุ่่� �น
นายณััฏฐพล ทีีปสุุวรรณ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงศึึกษาธิิการ
ได้้กล่่าวชื่่�นชมประเทศไทยและประเทศญี่่�ปุ่่�นที่่�สามารถดำำ�เนิิน
มาตรการในการจััดการการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� โควิิด-19 ได้้อย่่าง
เหมาะสม นอกจากนี้้� ยัังได้้ชี้้�แจงถึึงความจำำ�เป็็นในการยกระดัับ
คุุณภาพของอาชีีวศึึกษาเพื่่�อปรัับให้้เหมาะกัับอุุตสาหกรรมใน
อนาคต เช่่น รถยนต์์ไฟฟ้้า และ ทางพิิเศษ เป็็นต้้น และมุ่่�งหวัังว่่า
จากนี้้�ไปทั้้�งสองประเทศจะพััฒนาความร่่วมมืือระหว่่างกัันต่่อไป

เอกอั ครราชทูตนะชิดะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายอนุชา นาคาศั ย รัฐมนตรี
ประจ� ำส�ำนั กนายกรัฐมนตรี

เมื่่�อวัันที่่� 16 กัันยายน นายนะชิิดะ คะสุุยะ เอกอััครราชทููต
ญี่่�ปุ่่�นประจำำ�ประเทศไทย เข้้าเยี่่�ยมคารวะ นายอนุุชา นาคาศััย
รััฐมนตรีีประจำำ�สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี ณ อาคารรััฐสภา
เอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�น กล่่าวยกย่่องและชื่่�นชมการรัับมืือ
ของรััฐบาลไทย รวมไปถึึงความอดทนอดกลั้้�นของประชาชนต่่อ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019
(โควิิด-19) จนสามารถยัับยั้้�งการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อนี้้�ได้้
ทั้้�งนี้้� นายอนุุชา นาคาศััย รััฐมนตรีีประจำำ�สำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี
แสดงความขอบคุุณสำำ�หรัับความช่่วยเหลืือทั้้�งยารัักษาโรคและ
อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ที่่�ได้้รัับจากประเทศญี่่�ปุ่่�นมาจนถึึงขณะนี้้�
นอกจากนี้้� เอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�นได้้ชี้้�แจงถึึงผลกระทบจาก
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (โควิิด-19) ต่่อ
เศรษฐกิิจโลกซึ่่�งรวมไปถึึงประเทศไทยและประเทศญี่่�ปุ่่�น ทั้้�งนี้้�
การผ่่อนปรนการเดิินทางเข้้าออกประเทศระหว่่างประเทศไทย
และประเทศญี่่�ปุ่่�นจึึงมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อเศรษฐกิิจของทั้้�ง
สองประเทศ พร้้อมทั้้�งขอความร่่วมมืือในการทำำ�ข้อ้ ตกลงระหว่่าง
รััฐบาลของทั้้�งสองประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการผ่่อนปรนการเดิิน
ทางเข้้าออกประเทศในปััจจุุบััน
	ท้ายที่สุด นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายก
รั ฐ มนตรีกล่ า วแสดงความยิ น ดีต่ อ การเข้ า รั บ ต�ำแหน่ ง นายก
รัฐมนตรีของนายซูกะ โยชิฮิเดะ พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า
ภายใต้การบริหารประเทศของนายซูกะ โยชิฮเิ ดะ นายกรัฐมนตรี
คนใหม่ จะส่งเสริมความสัมพนั ธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
ญี่ปุ่นในฐานะหุ้นส่วนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
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พิิธีีมอบเครื่่�องราชอิิ สริิยาภรณ์์

เมื่่� อ วัั น ที่่� 23 กัั น ยายน ที่่� ผ่่ า นมา มีีการจัั ด พิิ ธีีม อบเครื่่� อ งราช
อิิสริยิ าภรณ์์แก่่ชาวต่่างประเทศประจำำ�ฤดููใบไม้้ร่ว่ ง พ.ศ. 2562 ณ ทำำ�เนีียบ
เอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�น
	ดร. สำำ�ราญ ชููดวงเงิิน อดีีตนายกสมาคมนัักเรีียนเก่่าญี่่ปุ่่� น� ในพระบรม
ราชููปถััมภ์์ ได้้รับั เครื่่อ� งราชอิิสริยิ าภรณ์์ “The Order of the Rising Sun,
Gold Rays with Rosette” ในฐานะเป็็นผู้้�มีีบทบาทในการส่่งเสริิมมิิตร
ภาพและความเข้้าใจอัันดีีระหว่่างประเทศไทยและประเทศญี่่ปุ่่� น� ในโอกาส
นี้้� นายนะชิิดะ คะสุุยะ เอกอััครราชทููตญี่่ปุ่่� �นประจำำ�ประเทศไทย ได้้มอบ

ประกาศเกีียรติิคุุณและมอบเครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์ พร้้อมทั้้�งกล่่าวแสดง
ความยิินดีี และประกาศผลสำำ�เร็็จต่่างๆจนถึึงปััจจุุบัันของ ดร. สำำ�ราญ
ชููดวงเงิิน
จากนั้้�น ดร. สำำ�ราญ ได้้กล่่าวขอบคุุณผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในกิิจกรรมการ
งานต่่างๆจนถึึงขณะนี้้� และมุ่่�งหวัังว่่าจากนี้้�ไปจะมีีส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิม
สายสััมพัันธ์์แห่่งมิิตรภาพและความเข้้าใจอัันดีีระหว่่างประเทศไทยและ
ประเทศญี่่ปุ่่� �นต่่อไป

งานรำำ�ลึึ กสัั นติิ ภาพและนิิ ทรรศการ 2020

เมื่่�อวัันที่่� 6 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 นายนะชิิดะ คะสุุยะ เอกอััครราชทููต
ญี่่�ปุ่่�นประจำำ�ประเทศไทย ร่่วมพิิธีีเปิิดงานรำำ�ลึึกสัันติิภาพและนิิทรรศการ
2020 ณ หอศิิลปวััฒนธรรมแห่่งกรุุงเทพมหานคร เนื่่�องในโอกาสครบรอบ
75 ปีี เหตุุการณ์์การทิ้้�งระเบิิดปรมาณูู ณ เมืืองฮิิโรชิิมาและนางาซากิิ
ประเทศญี่่ปุ่่� �น ซึ่�ง่ จััดขึ้้�นโดยกรุุงเทพมหานคร และองค์์การ Mayors for
Peace โดยนายนะชิิดะ คะสุุยะ เอกอััครราชทููตญี่่ปุ่่� น� ประจำำ�ประเทศไทย
และพล.ต.อ. อััศวิิน ขวััญเมืือง ผู้้�ว่่าราชการกรุุงเทพมหานคร ร่่วมกัันลง
นามในประกาศเจตนารมณ์์ แสดงสัั ญลัั กษณ์์ ความหวัั งของการสร้้ าง
สัันติิภาพ โดยมีีคณะผู้้�บริิหารกรุุงเทพมหานคร สถานเอกอััครราชทููตญี่่ปุ่่� น�
ประจำำ�ประเทศไทย ผู้้�แทนจากหน่่วยงานต่่างๆ เข้้าร่่วมพิิธีีเช่่น รััฐบาล
ท้้องถิ่่�นจัังหวััดฟููกููโอกะ สำำ�นัักงานกรุุงเทพฯ หอการค้้าญี่่�ปุ่่�น-กรุุงเทพฯ
สภาสำำ�นัักงานความมั่่�นคงแห่่งชาติิ กระทรวงการต่่างประเทศ สำำ�นักั งาน
ปรมาณููเพื่่�อสัันติิ มหาวิิทยาลััยเกษมบััณฑิิต เป็็นต้้น
ภายในงานรำำ�ลึกสั
ึ นั ติิภาพและนิิทรรศการ 2020 ซึ่่ง� จััดขึ้้น� ระหว่่างวััน
ที่่� 6-9 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ หอศิิลปวััฒนธรรมแห่่งกรุุงเทพมหานคร

ประกอบด้้วยนิิทรรศการภาพถ่่ายเหตุุการณ์์โศกนาฎกรรม ความสููญเสีีย
ของประชาชนชาวญี่่�ปุ่่�นที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการทิ้้�งระเบิิดปรมาณูู ณ
เมืืองฮิิโรชิิมา และนางาซากิิ เพื่่�อส่่งเสริิมสัันติิภาพและรำำ�ลึึกถึึงความสููญ
เสีียจากเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวโดยเปิิดโอกาสให้้ประชาชนได้้รัับทราบและ
ตระหนัักถึึงผลกระทบจากการใช้้อาวุุธนิิวเคลีียร์์
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"ขนมวุ้้�นโยกัั ง
ไส้้ เกาลัั ด"

“เกาลัั ด” วัั ตถุุ ดิิบแห่่ งฤดูู ใบไม้้ ร่่วงของ
ประเทศญี่่�ปุ่่� น สามารถรัับประทานได้้ตั้้� งแต่่
ในช่่วงเดืือนกัันยายนไปจนถึึงตุุลาคม เกาลััด
เป็็ นวัั ตถุุ ดิิบอาหารที่่� อุุดมไปด้้ วยสารอาหาร
และพลัั งงานในปริิมาณมาก “ขนมวุ้้�นโยกัั ง
ไส้้ เกาลัั ด” ขนมญี่่� ปุ่่� นที่่� ใช้้ วััตถุุ ดิิบง่่ายๆแค่่
เกาลัั ด ถั่่� วแดงกวนและผงวุ้้�นเพีียงเท่่ านั้้� น
เมื่่� อรัับประทานมีี รสชาติิ สััมผัั สที่่� นุ่่� มลิ้้� นและ
หนึึ บหนัั บ รสหวานของถั่่� วแดงกวนผสม
ผสานกัั บกลิ่่� นหอมที่่� เป็็ นเอกลัั กษณ์์ ของ
เกาลััด เข้้ากัันได้้เป็็ นอย่่างดีีกัับชาเขีียวญี่่�ปุ่่�น
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วัั ตถุุดิิบสำำ �หรัับ 4 ที่่�

เกาลัั ด
ถั่่� วแดงกวน
น้ำำ��ตาล

8 ลูู ก
250 กรััม
50 กรััม

1. เติิมน้ำำ��ลงในหม้้อ ใส่่ผงวุ้้�นลงไปต้้มด้้วยไฟกลางคนผงวุ้้�นให้้เข้้า
กัันจนน้ำำ�� เดืือด หรี่่�ไฟลง ต้้มต่่อไปอีีกประมาณ 1 นาทีี
2. เติิมน้ำำ��ตาล และถั่่�วแดงกวน ต้้มและคนให้้เข้้ากัันด้้วยไฟอ่่อน
3 นาทีี นำำ�หม้้อวางลงในน้ำำ��เย็็นเพื่่�อลดความร้้อนพร้้อมทั้้�งคนส่่วนผสม
ในหม้้อจนเริ่่�มเหนีียวจัับกัันเป็็นก้้อน
3.	นำำ�ภาชนะหรืือถาดแช่่ลงไปในน้ำำ��ให้้พอเปีียก จากนั้้�นเติิมส่ว่ นผสม
ครึ่่�งหนึ่่�งที่่�ได้้ในข้้อ 2 ลงในภาชนะ หั่่�นลููกเกาลััดออกเป็็น 4 ส่่วนวาง
ลงบนส่่วนผสมที่่ใ� ส่่ไว้้ในภาชนะแล้้ว จากนั้้�นเติิมส่ว่ นผสมที่่เ� หลืือลงไป
ทิ้้�งไว้้จนผิิวด้้านบนค่่อยๆแข็็งตััว แล้้วจึึงวางเกาลััดที่เ่� หลืือเพื่่�อตกแต่่ง
หน้้าให้้สวยงาม นำำ�ไปแช่่ไว้้ในตู้้�เย็็นอย่่างน้้อย 30 นาทีี เพื่่�อให้้วุ้้�นโย
กัังแข็็งตััว

ผงวุ้้�น
น้ำำ��เปล่่า

3 กรััม
200 ซีีซีี

4.	นำำ�มีีดชุุบน้ำำ��ให้้เปีียก หั่่�นขนมวุ้้�นโยกัังไส้้เกาลััด ออกเป็็น 4-8 ชิ้้�น
จััดเรีียงบนจานให้้สวยงาม

อ่่านวารสารจากญี่่�ปุ่� ่นย้้อนหลัังผ่่าน QR Code
เพีียงแสกน QR Code ด้้วยกล้้องของโทรศััพท์์
มืือถืือ ท่่านก็็สามารถอ่่านวารสารจากญี่่ปุ่่� น� ในรููป
แบบไฟล์์ PDF พร้้อมทั้้�งฉบัับย้้อนหลัังใน 1 ปีี

