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การพักผ่อนหย่อนใจในญ่ีปุ่น

 นับตั�งแต่ ปี ค.ศ. 1977 เป็นต้นม้า Japan Productivity Center 
ได้้ต่พิิม้พ์ิ รายงานเก่ี�ยวกัีบกีารพัิกีผ่่อนหย่อนใจในทุุกีปี รายงานฉบับ
น่� บันทึุกีแลี่ะวิเคราะห์สีถานกีารณ์ทุ่�แทุ้จริงของกีารใช้ิเวลี่าว่างใน
ประเทุศญ่ี่�ปุ�น จากีมุ้ม้ม้องทัุ�งฝ่ั่�งอุปสีงค์แลี่ะอุปทุาน โด้ยอ้างอิงจากี
กีารสีำารวจกิีจกีรรม้ยาม้ว่างของคนญ่ี่�ปุ�น
 ในปี ค.ศ. 2018 ม่้จำานวนประชิากีรทุอ่งเทุ่�ยวภายในประเทุศ (เช่ิน                          
สีถานพัิกีตากีอากีาศในฤดู้ร้อน  สีถานทุ่�พัิกีผ่่อนในฤดู้หนาว  บ่อนำ�าพุิ
ร้อน เป็นต้น)  54.3 ล้ี่านคน ซึึ่�งถือเป็นกิีจกีรรม้พัิกีผ่่อนหย่อนใจทุ่�ม่้
ผู้่ทุำากิีจกีรรม้ม้ากีทุ่�สุีด้เป็นอันดั้บทุ่� 1 ซึึ่�งครองอันดั้บทุ่� 1 ม้าอย่างต่อ
เนื�อง 8 ปี ตั�งแต่ ค.ศ. 2011 นอกีจากีน่� อันดั้บกิีจกีรรม้ต่างๆไม่้ม่้กีาร
เปล่ี่�ยนแปลี่งเทุ่าไหร่นักี เมื้�อเปร่ยบเทุ่ยบจากีปีทุ่�ผ่่านม้า อย่างไรก็ีตาม้

ม่้กิีจกีรรม้ทุ่�ม่้อันดั้บสูีงขึ�น เช่ิน อันดั้บทุ่� 9 “เดิ้นชิม้สิีนค้า” อันดั้บ
ทุ่� 14 “ทุ่องโลี่กีออนไลี่น์ เช่ิน ทุวิตเตอร์” อันดั้บทุ่� 15 “ทุำาสีวน”                                                                                       
อันดั้บทุ่� 17 “ออกีกีำาลัี่งกีายแบบบริหารร่างกีาย (ไม่้ใช้ิอุปกีรณ์ออกี
กีำาลัี่งกีาย)” อันดั้บทุ่� 18 “เล่ี่นเกีม้กีระด้านต่างๆ เช่ิน ไพ่ิ โอเทุลี่โลี่   
คารตุะ ฮะนะฟุุด้ะ กิีจกีรรม้ตา่งๆ ทัุ�ง 20 อันดั้บม่้จำานวนผู้่ทุำากิีจกีรรม้
เพิิ�ม้ม้ากีขึ�นถึง 19 กิีจกีรรม้เมื้�อเปร่ยบเทุ่ยบกัีบปีทุ่�ผ่่านม้า โด้ยเฉพิาะ
กิีจกีรรม้อย่างเช่ิน “เดิ้นชิม้สิีนค้า” “ขับรถเล่ี่น” “ทุ่องโลี่กีออนไลี่น์ 
เช่ิน ทุวิตเตอร์” “อ่านหนังสืีอ (เพืิ�อกีารพัิกีผ่่อนหย่อนใจ)”  ม่้จำานวน
ผู้่ทุำากิีจกีรรม้เหลี่่าน่�ม้ากีขึ�นกีว่า 3 ล้ี่านคน เมื้�อเทุ่ยบกัีบปีทุ่�ผ่่านม้า     
(อ้างอิงจากี Leisure White Paper 2019) 

กิิจกิรรมพัักิผ่่อนหย่่อนใจในย่ามว่่างของคนญ่ี่�ปุ่่� น 

 ผู้้�อ่่านทุุกทุ่านคงกำาลัังมุุ่่งมัุ่�นกับการเรียนแลัะการทุำางานตลัอ่ดช่่วงวันธรรมุ่ดา หากได�ทุำากิจกรรมุ่
ทีุ�สร�างความุ่ผู่้อ่นคลัายในช่่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ อ่าจช่่วยให�ร่างกายแลัะจิตใจสงบแลัะลัดความุ่
ตึงเครียดจากหน�าทีุ�การงานในแต่ลัะวัน หากกล่ัาวถึึง “การพัักผู่้อ่นหย่อ่นใจ” ทุ่านผู้้�อ่่านทุุกทุ่านนึกถึึง
สิ�งใดบ�าง ในปัจจุบัน กิจกรรมุ่เพ่ั�อ่สุขภาพั เช่่น การวิ�งจ๊อ่กกิ�งในสวนสาธารณะ แลัะการนวดสปา                                                                                                                                              
ต่างเป็นกิจกรรมุ่ทีุ�ได�รับความุ่นิยมุ่ในหมุ่้่คนไทุย 
 การพัักผู่้อ่นหย่อ่นใจ การเปลีั�ยนบรรยากาศ การทุำาสมุ่าธิให�จิตใจสงบ การมีุ่ปฏิิสัมุ่พัันธ์ร่วมุ่กับ
ธรรมุ่ช่าติ เหล่ัานี�เป็นวัฒนธรรมุ่การผู่้อ่นคลัายขอ่งญีี่�ปุ�น ทีุ�ช่่วยสร�างความุ่สดช่่�นให�กับร่างกายแลัะ
จิตใจซึึ่�งนำามุ่าปรับใช่�เพ่ั�อ่ลัดความุ่ตึงเครียดในชี่วิตขอ่งผู้้�คนในปัจจุบันทีุ�แสนเร่งรีบ  วารสารจาก
ญีี่�ปุ�นฉบับนี�ขอ่นำาเสนอ่เร่�อ่งราวต่าง เๆกี�ยวกับการพัักผู่้อ่นหย่อ่นใจขอ่งช่าวญีี่�ปุ�น
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ท่่องเท่ี่ยวภายในประเท่ศ 54.3 ล้้านคน

รับประท่านอาหารนอกบ้าน 41.8 ล้้านคน

41.7 ล้้านคน
ขัับรถเล่้น
ชมภาพยนตร์ (ไม่รวม ท่างโท่รทั่ศน์) 

เดิินเล่้นในห้างสรรพสินค้าแล้ะเอาท์่เล็้ท่
ฟัังดินตรี (คล่่้นวิท่ยุกระจายเสียง  ซีีดีิ  แผ่นเสียง) 

ไปสวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์์สัตว์นำ�า พิพิธภัณฑ์์
เดิินชมสินค้า

41.6 ล้้านคน
36.1 ล้้านคน
35.6 ล้้านคน
34.7 ล้้านคน
33.4 ล้้านคน
30.7 ล้้านคน

30.3 ล้้านคน
29.9 ล้้านคน
29.8 ล้้านคน
27.1 ล้้านคน
26.2 ล้้านคน
25.6 ล้้านคน
25.6 ล้้านคน
24.1 ล้้านคน
23.7 ล้้านคน
23.1 ล้้านคน
21.6 ล้้านคน

เดิินเล่้น
แช่ออนเซ็ีน (ศูนย์สุขัภาพ สปา)
ร้องคาราโอเกะ
ดูิวิดีิโอ
ท่่องโล้กออนไล้น์ เช่น ท่วิตเตอร์
ท่ำาสวน
ซ่ี�อล้อตเตอร่ี
ออกกำาลั้งกายแบบบริหารร่างกาย (ไม่ใช้อุปกรณ์ออกกำาลั้งกาย)
เล่้นเกมกระดิานต่าง  ๆเช่น ไพ่ โอเท่ล้โล้ คารุตะ ฮะนะฟุัดิะ
ไปงานดินตรี ชมคอนเสิร์ต
ว่ิงจ๊อกกิ�ง ว่ิงมาราธอน

อ่านหนังส่อเพ่่อการพักผ่อนหย่อนใจ

20 อันดัับกิิจกิรรมย่ามว่่างปีุ่ 2018
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 สิีนค้าทุ่�ใช้ิในก่ีฬากีลี่างแจ้ง ฟิุตเนสี วิ�ง ปิงปอง แบด้มิ้นตัน ยังคง
เติบโตอย่างต่อเนื�องตลี่อด้ 7 ปี โด้ยเฉพิาะอย่างยิ�ง กีารออกีกีำาลัี่งกีาย
ในฟิุตเนสียงัคงเติบโตไปในทิุศทุางบวกีอยา่งต่อเนื�องตลี่อด้ 7 ปีแลี่ะม่้
สัีด้ส่ีวนม้ากีทุ่�สุีด้ในตลี่าด้ตลี่อด้ระยะเวลี่าทุ่�ผ่่านม้า ในส่ีวนสีนาม้ก่ีฬา
แข่งขันแลี่ะลี่านสีก่ี ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื�อง ในทุางกีลัี่บกัีน ก่ีฬา
กีอล์ี่ฟุ เทุนนิสี แลี่ะโบว์ลิี่�ง ม่้แนวโน้ม้กีารเติบโตลี่ด้ลี่ง

 ในหม้วด้งานอดิ้เรกีแลี่ะงานด้้านกีารสืี�อสีาร ม่้เฉพิาะงานด้้านกีาร
เผ่ยแพิร่เนื�อหาออนไลี่น ์(ผู้่ให้บริกีารเพิลี่ง ภาพิยนตร ์แลี่ะร้านหนังสืีอ
บนช่ิองทุางออนไลี่น์) เทุ่านั�นทุ่�ม่้อัตรากีารเติบโตม้ากีขึ�นในขณะทุ่�แผ่่น
ซ่ึ่ด่้ วิด่้โอเทุป หนังสืีอแลี่ะนิตยสีาร ม่้ปริม้าณลี่ด้ลี่งกีารชิม้คอนเสิีรต์ยงั
คงเติบโตเทุ่าเดิ้ม้อย่างต่อเนื�อง ปริม้าณผ่ลี่งานภาพิยนตร์ทุ่�ได้้รับความ้
นิยม้ม่้จำานวนน้อยลี่ง กีล้ี่อง Mirrorless ยังคงรักีษาระดั้บอย่างมั้�นคง 
ในขณะทุ่�ตลี่าด้กีล้ี่องถ่ายรูปโด้ยรวม้ม่้ปริม้าณกีารจับจ่ายลี่ด้ลี่ง

 เกีม้เซ็ึ่นเตอร์ม่้ปริม้าณม้ากีขึ�น กีารจัด้แข่งขัน เช่ิน กีารแข่งเรือ 
แข่งม้้าโด้ยภาครัฐบาลี่ในแต่ลี่ะทุ้องถิ�นยังคงได้้รับความ้นิยม้ ในขณะ
ทุ่�กีารรับประทุานอาหารนอกีบ้านม่้ปริม้าณม้ากีขึ�นอันเป็นผ่ลี่สืีบ
เนื�องจากีกีารทุ่องเทุ่�ยวภายในประเทุศ กีารเล่ี่นเครื�องเล่ี่นปาจิงโกีะม่้
ปริม้าณลี่ด้ลี่ง กีารเติบโตของตลี่าด้เกีม้ในโทุรศัพิท์ุมื้อถือเติบโตช้ิาลี่ง
เครื�องเล่ี่นว่ด่้โอเกีม้ม่้ปริม้าณกีารซืึ่�อน้อยลี่ง แลี่ะกีารร้องเพิลี่งตาม้ร้าน
คาราโอเกีะม่้แนวโน้ม้เติบโตแบบติด้ลี่บ  

 ผ่ลี่จากีกีารเด้ินทุางทุ่องเทุ่�ยวภายในประเทุศทุำาให้ธุุรกิีจโรงแรม้
เติบโตอย่างม้ากี แต่ทุว่า โรงแรม้แบบเร่ยวกัีงอยูใ่นสีภาวะซึ่บเซึ่า ใน
ขณะทุ่� สีายกีารบิน รถไฟุ รถบัสี ยังคงรักีษาระดั้บอย่างมั้�นคง ด้้าน
กีารทุ่องเทุ่�ยว กีารทุ่องเทุ่�ยวต่างประเทุศม่้แนวโน้ม้เติบโตสูีงขึ�น สีวน
สีนุกี ร่สีอร์ทุ เติบโตอย่างม้ากี สีำาหรับตลี่าด้รถยนต์ รถยนต์ประเภทุ                                                                                             
SUV เติบโตม้ากีขึ�น ในขณะทุ่�ตลี่าด้รถยนต์โด้ยรวม้ยังคงรักีษากีาร
เติบโตในระดั้บเดิ้ม้

 ในปี ค.ศ. 2018 มุ้่ลัค่าในตลัาดกิจกรรมุ่พัักผู่้อ่นยามุ่ว่างขอ่งประเทุศญีี่�ปุ�นมีุ่มุ้่ลัค่า 72 ลั�านลั�าน
เยน ซึึ่�งเป็นผู้ลัจากปริมุ่าณกิจกรรมุ่ในหมุ่วดการทุ่อ่งเทีุ�ยวภายในประเทุศแลัะการพัักผู่้อ่นส้งขึ�น
 รวมุ่ไปถึึงกิจกรรมุ่ในหมุ่วดกีฬาแลัะการอ่อ่กกำาลัังกายโดยรวมุ่ยังคงรักษาระดับอ่ย่างมัุ่�นคง 

หมว่ดัก่ิฬาและกิารออกิกิำาลังกิาย่

หมว่ดังานอดิัเรกิและงานด้ัานกิารส่ื่�อสื่าร

หมว่ดับันเทิิง

หมว่ดักิารท่ิองเท่ิ�ย่ว่และกิารพัักิผ่่อน
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 การเปลีั�ยนแปลังขอ่งฤด้กาลัทัุ�งสี�ทีุ�แตกต่างกันอ่ย่างชั่ดเจนได�สร�างความุ่ร้�สึกพิัเศษ การสัมุ่ผัู้ส
ธรรมุ่ช่าติทีุ�แตกต่างกันไปในแต่ลัะฤด้กาลั สร�างความุ่เพัลิัดเพัลิันให�กับร้ปแบบในการดำาเนินชี่วิต
ประเทุศญีี่�ปุ�นซึึ่�งมีุ่ลัักษณะภ้มิุ่ประเทุศเป็นแนวยาวพัาดผู่้านเส�นลัะติจ้ดต่าง  ๆจึงทุำาให�ธรรมุ่ช่าติใน
การรับร้�การเปลีั�ยนแปลังตามุ่ฤด้กาลัขอ่งคนทีุ�อ่าศัยในฮอ่กไกโด ซึึ่�งอ่ย่้ทุางตอ่นเหน่อ่ขอ่งประเทุศ
ญีี่�ปุ�นกับคนทีุ�อ่ย่้ในโอ่กินาวา ซึึ่�งอ่ย่้ทุางตอ่นใต�ขอ่งประเทุศญีี่�ปุ�นแตกต่างกัน แต่ถึึงอ่ย่างนั�น คน
ญีี่�ปุ�นส่วนใหญ่ี่มีุ่ความุ่เช่่�อ่มุ่โยงในการรับร้�แลัะสัมุ่ผัู้สการเปลีั�ยนแปลังขอ่งฤด้กาลัร่วมุ่กัน 
 ธรรมุ่ช่าติทีุ�มีุ่ความุ่อุ่ดมุ่สมุ่บ้รณ์แลัะมีุ่ความุ่หลัากหลัาย ภายใต�การเปลีั�ยนแปลังอ่ย่างค่อ่ยเป็น
ค่อ่ยไปในแต่ลัะฤด้กาลั คนญีี่�ปุ�นนั�นมีุ่วิถีึในการดำาเนินชี่วิตอ่ย่างไรในแต่ลัะปี งานกิจกรรมุ่ เทุศกาลั
แลัะประเพัณีทีุ�ถ้ึกปล้ักฝัังแลัะส่บทุอ่ดมุ่าอ่ย่างยาวนาน เพ่ั�อ่เฉลิัมุ่ฉลัอ่งฤด้กาลัใหมุ่่ทีุ�มุ่าถึึง นอ่กจาก
นี�ยังรวมุ่ไปถึึงกิจกรรมุ่ในยามุ่ว่างทีุ�เปลีั�ยนแปลังไปตามุ่ฤด้กาลัด�วย

การพักผ่อนตามฤดูิกาล้

 ฤดู้ใบไม้้ผ่ลิี่ คือ ฤดู้กีาลี่แห่งกีารเริ�ม้ต้นใหม่้ ในเดื้อนเม้ษายน 
โรงเร่ยนเปิด้ปีกีารศึกีษาใหม่้ บริษัทุห้างร้านเริ�ม้ต้นปีงบประม้าณใหม่้
พืิชิพัินธ์ุุเริ�ม้แตกีหน่อออกีใบ ด้อกีไม้้เบ่งบานไปทัุ�วทุุกีทุ่�เพืิ�อต้อนรับ
ฤดู้กีาลี่แห่งกีารเริ�ม้ต้นใหม่้ด้้วยความ้สีด้ใสี ผู้่คนต่างชืิ�นชิม้ยินด่้กัีบช่ิวง
เวลี่าดั้งกีล่ี่าว 
 เมื้�อด้อกีซึ่ากีุระบานในฤดู้ใบไม้้ผ่ลิี่ ผู้่คนจะออกีม้าชืิ�นชิม้ด้อกี
ซึ่ากุีระ โด้ยกีารนำาอาหารแลี่ะเครื�องดื้�ม้ม้าจัด้ปิกีนิกีใต้ต้นซึ่ากุีระร่วม้
กัีบครอบครัว เพืิ�อนฝูั่ง แลี่ะเพืิ�อนร่วม้งาน เพืิ�อชิม้ความ้งด้งาม้ของ
ด้อกีซึ่ากีรุะ ซึึ่�งเร่ยกีในภาษาญ่ี่�ปุ�นว่า “ฮานะม้”ิ ชิาวญ่ี่�ปุ�นชืิ�นชิอบด้อกี

ซึ่ากุีระ เนื�องจากี
ลัี่กีษณะแลี่ะส่ีสีันของ
ด้อกีซึ่ากุีระสีะทุ้อนถึงอุด้ม้คติ
แลี่ะแนวความ้คิด้ของชิาวญ่ี่�ปุ�นใน
เรื�องความ้บริสุีทุธิุ�แลี่ะความ้เร่ยบง่าย อ่กีทัุ�งโด้ย
ธุรรม้ชิาติ หลัี่งจากีด้อกีซึ่ากุีระบานก็ีจะร่วงในไม่้ก่ี�วัน เป็น
ด้อกีไม้้ทุ่�ม่้อายสัุี�นแลี่ะบอบบาง ซึ่ึ�งสีร้างความ้ซึ่าบซึึ่�งใจให้กัีบชิาวญ่ี่�ปุ�น    
ทุุกีๆครั�งทุ่�สีายลี่ม้อ่อนๆพัิด้ผ่่าน กีล่ี่บของด้อกีซึ่ากุีระก็ีจะร่วงโรยดั้�ง
สีายฝั่น ทัุ�วทัุ�งประเทุศญ่ี่�ปุ�นม่้สีถานทุ่�ชิม้ความ้งด้งาม้ของด้อกีซึ่ากีรุะทุ่�
ม่้ชืิ�อเส่ียงอยู่หลี่ายแห่ง เช่ิน สีวนสีาธุารณะ วัด้ ศาลี่เจ้า แลี่ะริม้ทุาง 
เป็นต้น รวม้ถึงกีารจัด้งานเทุศกีาลี่ด้อกีซึ่ากุีระม้ากีม้ายหลี่ายงาน จุด้
ชิม้ความ้งาม้ของด้อกีซึ่ากุีระนั�นเป็นทุ่�นิยม้ แลี่ะม่้ผู้่คนหนาแน่นอย่าง
ม้ากีในช่ิวงทุ่�ด้อกีซึ่ากุีระผ่ลิี่บาน
 ในป่จจุบัน “กีารชิม้ด้อกีซึ่ากุีระ (ฮานะมิ้)” เป็นเป้าหม้ายในกีาร
ทุ่องเทุ่�ยวทุ่�ม่้ชืิ�อเส่ียงในหมู่้นักีทุ่องเทุ่�ยวต่างชิาติจากีประเทุศต่างๆ

ฤดูัใบไม้ผ่ลิ
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 หลัี่งจากีสิี�นสุีด้ช่ิวงฤดู้ฝั่น แสีงแด้ด้สี่ทุองทุ่�ส่ีองประกีายจากีด้วง
อาทิุตย์ เป็นสัีญี่ญี่าณบอกีถึงฤดู้ร้อนทุ่�ม้าถึง ฤดู้ร้อนทุ่�ม่้อุณหภูมิ้แลี่ะ
ความ้ชืิ�นสูีงของประเทุศญ่ี่�ปุ�น ม่้กิีจกีรรม้สีนุกีสีนานอยูอ่ย่างม้ากีม้าย 

เช่ิน ทุ้องทุะเลี่ทุ่�ม่้หาด้
ทุรายสีวยงาม้ ภูเขา
ต่างๆทุ่�รอให้ผู้่พิิชิิตม้า
เยือน เทุศกีาลี่ด้อกีไม้้
ไฟุแลี่ะเทุศกีาลี่ในฤดู้
ร้อน ช่ิวงเวลี่าในฤดู้
ร้อน เป็นช่ิวงเวลี่าแห่ง

 เมื้�อเข้าสู่ีฤดู้ใบไม้้ร่วง ส่ีของใบไม้้ได้้เปล่ี่�ยนจากีส่ีเข่ยวเป็นส่ีแด้ง
แลี่ะเหลืี่องทุอง ในภาษาญ่ี่�ปุ�น เร่ยกีใบไม้้เหล่ี่าน่�ว่า “โม้ะมิ้จิ” ใบไม้้
เปล่ี่�ยนส่ีของต้นไม้้นานาพัินธ์ุุทุ่�สีลัี่บซัึ่บซ้ึ่อนกัีนไปม้าทัุ�งส่ีแด้งสีด้จากี
ใบเม้เปิ�ลี่แลี่ะส่ีเหลืี่องอร่าม้จากีใบแปะก๊ีวย เป็นวิวทิุวทัุศน์ทุ่�งด้งาม้
แลี่ะม่้เอกีลัี่กีษณ์ทุ่�ไม่้เหมื้อนฤดู้ไหน นับตั�งแต่สีมั้ยโบราณ ชิาวญ่ี่�ปุ�น
หลี่งใหลี่ในความ้งาม้ของใบไม้้เปล่ี่�ยนส่ี จึงเดิ้นทุางไปยังภูเขาแลี่ะทุุ่ง
กีว้างเพืิ�อชิม้ความ้งาม้ของธุรรม้ชิาติในฤดู้ใบไม้้ร่วง
 ใบไม้้จะเริ�ม้เปล่ี่�ยนสี่เมื้�ออุณหภูมิ้ลี่ด้ลี่งจนถึง 10 องศาเซึ่ลี่เซ่ึ่ยสี 
แลี่ะส่ีสัีนของใบไม้้เปล่ี่�ยนส่ีจะยิ�งงด้งาม้ม้ากีขึ�นเมื้�อม่้นำ�าค้างแข็งเกีาะ
นอกีจากีนั�น วิวทิุวทัุศน์ใบไม้้เปล่ี่�ยนส่ีบนภูเขาดู้ตื�นตาตื�นใจม้ากีกีว่า
วิวทิุวทัุศน์บนพืิ�นราบ เนื�องจากีบนภเูขาส่ีสัีนของใบไม้้เปล่ี่�ยนสีถู่กีฉาบ
ด้้วยแสีงอาทิุตย ์อ่กีทัุ�งบรรยากีาศโด้ยรอบทุ่�เยน็สีบายกีว่า กีล่ี่าวกัีนว่า                                                           

ความ้ทุรงจำาทุ่�อุด้ม้ไปด้้วยเรื�องราวประทัุบใจอย่างไม่้รู้ลืี่ม้ 
 ทุ้องฟุ้ายาม้คำ�าคืนในช่ิวงกีลี่างฤดู้ร้อน ถูกีแต่งแต้ม้ไปด้้วยส่ีสัีน
สีว่างไสีวจากีด้อกีไม้้ไฟุ ผู้่คนเพิลิี่ด้เพิลิี่นกัีบกีารชิม้กีารแสีด้งด้อกีไม้้ไฟุ                                                                                                        
ม้าตั�งแต่ในยุคสีมั้ยเอโด้ะ (ค.ศ.1603 -1868) จนถึงป่จจุบัน  ทัุ�วทุุกีหน
ทุุกีแห่งในประเทุศญ่ี่�ปุ�น ผู้่คนกีย็งัคงเพิลี่ดิ้เพิลิี่นกัีบกีารชิม้ด้อกีไม้้ไฟุ งาน
เทุศกีาลี่ด้อกีไม้้ไฟุแต่ลี่ะแห่งต่างสีร้างเอกีลัี่กีษณ์แลี่ะจุด้เด่้นอยา่งพิิถ่พิิถนั
เพืิ�อประชัินกัีบเทุศกีาลี่ด้อกีไม้้ไฟุในพืิ�นทุ่�อื�นๆ เทุศกีาลี่เหล่ี่าน่�ดึ้งดู้ด้ผู้่คน
จำานวนม้ากี ทัุ�งผู้่คนในพืิ�นทุ่� แลี่ะนักีทุ่องเทุ่�ยวให้ม้าเย่�ยม้ชิม้งาน
 ยิ�งไปกีว่าน่� พืิ�นทุ่�ต่างๆในประเทุศญ่ี่�ปุ�น เต็ม้ไปด้้วยนำ�าตกีน้อยใหญ่ี่
นำ�าตกีหลี่ายแห่ง เช่ิน “นำ�าตกีเคะกีง” ในนิกีโกีะแลี่ะ “นำ�าตกีนะจิ” 
ในจังหวัด้วากีายาม้ะ เป็นสีถานทุ่�ทุ่�ผู้่คนสีาม้ารถดั้บร้อนแลี่ะพัิกีผ่่อน
หยอ่นใจจากีอากีาศทุ่�ร้อนอบอ้าว ร้านขายชิาเข่ยวแลี่ะทุ่�พัิกีทุ่�สีาม้ารถ
ม้องเห็นวิวทิุวทัุศน์ของนำ�าตกี ช่ิวยให้ผู้่คนได้้ผ่่อนคลี่ายจากีความ้จำาเจ
ในกิีจวัตรประจำาวัน 

หากีเป็นใบไม้้ส่ีแด้ง ส่ีแด้งสีด้ของใบเม้เปิ�ลี่สีวยงาม้ทุ่�สุีด้ แต่หากีเป็น
ส่ีเหลืี่อง ส่ีเหลืี่องทุองอร่าม้ของใบแปะก๊ีวย ก็ีม่้ความ้งด้งาม้ไม่้แพ้ิกัีน                         
ด้้วยเสีน่ห์อันงด้งาม้ของใบไม้้เปล่ี่�ยนส่ี ชิาวญ่ี่�ปุ�นจึงเตร่ยม้ข้าวกีล่ี่อง 
เพืิ�อออกีม้าเพิลิี่ด้เพิลิี่นกัีบกีารชิม้ใบไม้้เปล่ี่�ยนส่ีตาม้ภูเขา 

ฤดูัร้อน 

ฤดูัใบไม้ร่ว่ง 

ฤดูัหนาว่
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 ฤดู้หนาวในประเทุศญ่ี่�ปุ�น ม่้อากีาศหนาวเย็น ในหลี่ายพืิ�นทุ่�ม่้หิม้ะ
ตกี วิวทิุวทัุศน์ทุ่�เต็ม้ไปด้้วยสีข่าวของหมิ้ะเปน็เอกีลี่กัีษณอั์นงด้งาม้ของ
ฤดู้กีาลี่น่�  สิี�งต่างๆถูกีปกีคลี่มุ้ไปด้้วยหิม้ะสีข่าวบริสุีทุธิุ� ช่ิวยให้สัีม้ผั่สีได้้
ถึงความ้สีด้ชืิ�น ก่ีฬาฤดู้หนาว เช่ิน สีก่ี แลี่ะ สีเก็ีต เป็นหนึ�งในกิีจกีรรม้
ทุ่�แสีนเพิลิี่ด้เพิลิี่นของฤดู้หนาว นอกีจากีน่� สีำาหรับกีารแช่ินำ�าในบ่อนำ�าพุิ
ร้อน ถือเป็นสุีด้ยอด้แห่งกีารผ่่อนคลี่าย โด้ยเฉพิาะอย่างยิ�ง คนญ่ี่�ปุ�นชืิ�น
ชิอบกีารแช่ินำ�าในบอ่นำ�าพุิร้อนทุางธุรรม้ชิาตใินทุ่�กีลี่างแจ้ง ทุ่�ซึึ่�งสีาม้ารถ
แช่ินำ�าอุ่นไปพิร้อม้กัีบซึึ่ม้ซัึ่บกัีบบรรยากีาศวิวทิุวทัุศน์ทุางธุรรม้ชิาติ
 เทุศกีาลี่ปีใหม่้ ทุ่�ประเทุศญ่ี่�ปุ�นม่้กีารลี่ะเล่ี่นพืิ�นบ้าน เพืิ�อสีร้าง
ความ้สีนุกีสีนานเพิลิี่ด้เพิลิี่นให้กัีบเด็้กีๆอยู่ม้ากีม้าย  เช่ิน ว่าว                                          
ลูี่กีข่าง แลี่ะอิโระฮะคารุตะ (เกีม้จับคู่บัตรของญ่ี่�ปุ�นโบราณ)                                  

ฮะเนทุซึึ่กิี (กีารลี่ะเล่ี่น
ต่ลูี่กีขนไก่ี ลัี่กีษณะ
คล้ี่ายก่ีฬาแบด้มิ้นตัน)                               
ฟุุคุวะระอิ (กีารลี่ะเล่ี่น
ปิด้ตาติด้ภาพิชิิ�นส่ีวน
อวัยวะต่างๆลี่งบนรูป
ใบหน้า) ซุึ่โงะโระคุ                                             
( เกีม้กีระด้านแบบ
ญ่ี่�ปุ�น) เป็นต้น
 ถึงแม้้ว่ากีาลี่เวลี่า
จะเปล่ี่�ยนแปลี่งไป แต่
ในป่จจุบัน เด็้กีๆก็ียัง
คงเพิลิี่ด้เพิลิี่นกัีบกีาร
ลี่ะเล่ี่นพืิ�นบ้านเหล่ี่าน่�
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บอนไซี

 “บอนไซึ่” เป็นหนึ�งในวัฒนธุรรม้แบบโบราณของประเทุศญ่ี่�ปุ�นซึึ่�ง
เป็นทุ่�รู้จักีกัีนทัุ�วโลี่กี กีารปลูี่กีต้นไม้้แบบบอนไซึ่ จำาเป็นทุ่�ต้องใช้ิเวลี่า
ยาวนานหลี่ายปี แลี่ะต้องม่้ความ้รู้เฉพิาะทุางเก่ี�ยวกัีบกีารปลูี่กีบอนไซึ่ 
แต่ในป่จจุบัน กีารเพิลิี่ด้เพิลิี่นกัีบกีารปลูี่กีต้นไม้้แบบบอนไซึ่อยา่งง่ายๆ 
ก็ีเป็นทุ่�นิยม้ในหมู่้เยาวชินคนรุ่นใหม่้  ในครั�งน่�จะขอแนะนำาข้อมู้ลี่พืิ�น
ฐานในปลีู่กีแลี่ะกีารชืิ�นชิม้ความ้งาม้ของบอนไซึ่ให้กัีบผู้่เริ�ม้หัด้ปลูี่กี
ต้นไม้้แบบบอนไซึ่ 
 กีารปลูี่กีต้นไม้้แบบบอนไซึ่ เป็นรูปแบบกีารปลูี่กีพืิชิสีวนทุ่�เป็น
เอกีลี่ักีษณ์ของประเทุศญ่ี่�ปุ�น โด้ยใช้ิเทุคนิคกีารจัด้แต่งต้นไม้้พืิชิพัินธ์ุุ
ต่างๆทุ่�อยู่ตาม้ธุรรม้ชิาติลี่งในกีระถางด้้วยมื้อของม้นุษย์ให้ม่้ความ้
งด้งาม้ม้ากีขึ�นกีว่าทุ่�พัินธ์ุุไม้้เหล่ี่านั�นอยูต่าม้ธุรรม้ชิาต ิจนอาจกีล่ี่าวได้้
ว่าเป็นศิลี่ปะรูปแบบหนึ�ง  คนญ่ี่�ปุ�นคุ้นเคยกัีบกีารด้ำาเนินช่ิวิตร่วม้กัีบ
ธุรรม้ชิาติทุ่�อุด้ม้สีม้บูรณ์แลี่ะกีารเปล่ี่�ยนแปลี่งของฤดู้กีาลี่ทัุ�งส่ี�  กีาร
ปลูี่กีต้นไม้้แบบบอนไซึ่ เป็นวิถ่ในกีารชืิ�นชิม้ธุรรม้ชิาติให้ใกีล้ี่ชิิด้ม้ากี
ยิ�งขึ�น ดั้งนั�น กีารปลูี่กีต้นไม้้แบบบอนไซึ่ จึงไม่้ใช่ิแค่กีารนำาต้นไม้้ลี่ง
ไปปลูี่กีในกีระถางเพืิ�อชืิ�นชิม้กัีบกีารเจริญี่เติบโตออกีด้อกีแตกีใบของ
ต้นไม้้เพ่ิยงเทุ่านั�น 
 บอนไซึ่ เป็นศิลี่ปะแลี่ะวัฒนธุรรม้ทุ่�สืีบทุอด้ม้าแต่โบราณ ในกีาร
เล่ี่�ยงดู้พืิชิพัินธ์ุุแลี่ะสีภาพิแวด้ล้ี่อม้ตาม้ธุรรม้ชิาติ ในป่จจุบัน บอนไซึ่ ได้้
รับความ้นิยม้อย่างสูีงในระดั้บนานาชิาติ แลี่ะม่้กีารจัด้งานแสีด้งบอน
ไซึ่ในต่างประเทุศหลี่ายแห่ง เช่ิน สีหรัฐอเม้ริกีา แลี่ะ ไต้หวัน เป็นต้น 
 โด้ยทัุ�วไป ในประเทุศญ่ี่�ปุ�น บอนไซึ่ ม่้ภาพิลัี่กีษณ์ว่า ม่้ราคาแพิง                                                                                             
จึงเป็นงานอดิ้เรกีสีำาหรับผู้่สูีงอายุ แลี่ะคนเกีษ่ยณอายุงาน แต่ทุว่า เมื้�อ
ไม่้ก่ี�ปีทุ่�ผ่่านม้าน่� วิธุ่กีารเพิลิี่ด้เพิลิี่นกัีบบอนไซึ่ได้้เปล่ี่�ยนแปลี่งไป ไม่้
ได้้จำากัีด้แต่เพ่ิยงบอนไซึ่ทุ่�ม่้อายุแลี่ะนำ�าหนักีม้ากีซึ่ึ�งม่้ราคาแพิงเพ่ิยง
เทุ่านั�น วัยรุ่นในยคุสีมั้ยใหม่้ได้้ปรับวิธุ่กีารเพิลิี่ด้เพิลิี่นกัีบกีารปลูี่กีต้นไม้้
แบบบอนไซึ่ใหเ้ข้าม้าเป็นส่ีวนหนึ�งในกีารด้ำาเนินช่ิวิตประจำาวันเพิิ�ม้ม้ากี
ยิ�งขึ�น เช่ิน บอนไซึ่ขนาด้เลี่็กีนำ�าหนักีเบาถูกีนำาม้าตกีแต่งในห้องนอน
หรือห้องนั�งเล่ี่น ถึงแม้้ว่าจะม่้กีารปรับเปล่ี่�ยนรูปแบบบอนไซึ่ให้ใกีล้ี่
ตัวม้ากีกีว่าในอด่้ต อย่างไรก็ีตาม้ กีารม่้ความ้รู้ความ้เข้าใจในระดั้บ
หนึ�งเพืิ�อกีารชืิ�นชิม้แลี่ะกีารเล่ี่�ยงดู้ต้นไม้้เป็นสิี�งสีำาคัญี่ ในโอกีาสีน่� จะ

ขออธิุบายจุด้สีำาคัญี่ในกีารชืิ�นชิม้บอนไซึ่แบบง่ายๆให้ผู้่อ่านทุุกีทุ่านได้้
ทุราบกัีน
 ในป่จจุบัน ทุ่�ประเทุศญ่ี่�ปุ�นนำาต้นไม้้หลี่ากีหลี่ายชินิด้ม้าปลูี่กี
แบบบอนไซึ่ ต้นไม้้ทุ่�นิยม้อย่างม้ากี ในกีารนำาม้าปลูี่กีแบบบอนไซึ่                                                                                 
เช่ิน พืิชิตระกีูลี่สีน โด้ยเฉพิาะ สีนไพิน์ แลี่ะสีนซ่ึ่ด้้าร์ เนื�องจากี
ม่้อายุยืนแลี่ะสีาม้ารถดั้ด้แต่งรูปทุรงได้้  ต้นไม้้จำาพิวกีทุ่�ม่้ลัี่กีษณะ
ใบกีว้างแลี่ะผ่ลัี่ด้ใบ เช่ิน ต้นเซึ่ลี่โควา แลี่ะต้นเม้เปิ�ลี่ญ่ี่�ปุ�นเนื�องจากี
สีาม้ารถเพิลี่ิด้เพิลิี่นกัีบส่ีสัีนทุ่�แตกีต่างไปตาม้ฤดู้กีาลี่ เช่ิน ใบส่ี
เข่ยวชิอุ่ม้ ใบส่ีแด้งสีด้ แลี่ะใบไม้้ร่วง เป็นต้น ต้นทุ่�ออกีด้อกีออกีผ่ลี่                                                      
เช่ิน ต้นซึ่ากุีระ แลี่ะต้นแอปเปิ�ลี่ เป็นต้น เมื้�อไม่้นานม้าน่� นอกีจากี
จากีต้นไม้้แล้ี่ว พืิชิพัินธ์ุุจากีป�าไม้้ ก็ีได้้รับความ้นิยม้อย่างสูีงในกีารนำา
ม้าปลูี่กีแบบบอนไซึ่ เนื�องจากีง่ายต่อกีารปลูี่กี สีำาหรับในต่างประเทุศ
นิยม้เลืี่อกีนำาต้นไม้้ทุ่�เหม้าะกัีบสีภาพิภูมิ้อากีาศแลี่ะสีภาพิแวด้ลี่อ้ม้ของ
ประเทุศนั�นๆม้าปลูี่กีต้นไม้้แบบบอนไซึ่ 
 ธุรรม้ชิาติของต้นไม้้ เติบโตในรูปร่างลัี่กีษณะต่างๆตาม้พัินธุ์ุแลี่ะ
สีภาพิแวด้ล้ี่อม้ สีำาหรับกีารปลูี่กีต้นไม้้แบบบอนไซึ่ จัด้แต่งรูปร่าง
ลัี่กีษณะของต้นไม้้ให้เหมื้อนกัีบกีารเติบโตในธุรรม้ชิาติ ยกีตัวอย่าง
เช่ิน กีารจัด้ลี่ำาต้นของต้นสีนซ่ึ่ด้้าร์ หรือ ต้นเซึ่ลี่โควาให้ม่้รากีหนาตรง
โคนแลี่ะยืด้ตรงไปจนถึงปลี่ายยอด้ ในทุางกีลี่ับกัีน ต้นสีน หรือ ต้น
พิลัี่บ จะดู้สีวยงาม้เมื้�ออยูใ่นลัี่กีษณะทุ่�รากีแลี่ะลี่ำาต้นโน้ม้เอ่ยงไปทุาง
ซ้ึ่ายหรือขวาเหมื้อนโด้นลี่ม้พัิด้ กีารจัด้แต่งต้นไม้้ให้ดู้เหมื้อนกัีบอยูใ่น
ธุรรม้ชิาติ ดั้งทุ่�กีล่ี่าวม้าน่� ถือเป็นหนึ�งในเสีน่ห์ของบอนไซึ่
 กีารปลี่กูีต้นไม้้แบบบอนไซึ่ม่้เทุคนิคแลี่ะสิี�งทุ่�จำาเปน็อยูห่ลี่ายอยา่ง
เพืิ�อกีารด้แูลี่รักีษา ลี่ำาดั้บแรกี ตัด้กิี�งก้ีานทุ่�ไม่้ได้้ใช้ิประโยชิน์ทิุ�งให้สีม้ด้ลุี่ 
จากีนั�น ใช้ิลี่วด้พัินลี่ำาต้นแลี่ะกิี�งก้ีานเพืิ�อปรับเปล่ี่�ยนทิุศทุางแลี่ะแก้ีไข
ส่ีวนทุ่�ผ่ิด้ธุรรม้ชิาติ ทุุกีๆขั�นตอนทุำาเพืิ�อกีารปรับเปล่ี่�ยนรูปร่างของ
ต้นไม้้ให้เติบโตอย่างเป็นธุรรม้ชิาติ นอกีจากีนั�น ยังม่้เทุคนิคทุ่�สีำาคัญี่
อื�นๆ เช่ิน กีารเปล่ี่�ยนดิ้น ตัด้แต่งรากีเก่ีา กีารช่ิวยให้ต้นไม้้ซึึ่ม้ซัึ่บนำ�า
ได้้ม้ากีขึ�นเพืิ�อกีารเจริญี่เติบโตของรากีต้นไม้้  กีารย้ายกีระถางเพืิ�อให้
ต้นไม้้ฟุ้�นฟูุขึ�นใหม่้ เป็นต้น      
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รูปร่างขัองต้นไม้แบบบอนไซี 
 รูปร่างพืิ�นฐานของ
กีารป ลูี่กี ต้น ไ ม้้ แบบ       
บอนไซึ่ ม่้กิี�งก้ีานทัุ�งสีอง
ด้้านทุ่�สีม้ดุ้ลี่กัีน 

 รูป ร่างของต้นไ ม้้
ทุ่�ม่้ช่ิวิตอยู่บนหินตาม้
หน้าผ่าหรือเกีาะ

 รูปร่างของต้นไม้้ทุ่�
ม่้ลี่ำาต้นเอนเอ่ยงราวกัีบ
ถูกีลี่ม้พัิด้ 

 รูปร่างของต้นบอน
ไซึ่ทุ่�เจริญี่เติบโตออกีม้า
จากีหน้าผ่ากิี�งก้ีานโน้ม้
เอนลี่งจากีกีระถางทุ่�อยู่
ด้้านบน

จคคัง

อิชิิทิซึึคิ

ฉะคัง

เคนไกิ

 ลี่ำา ต้ น ตั� ง ต ร งอย่ า ง แข็ ง
แรงสีะทุ้อนความ้งด้งาม้ของ
ธุรรม้ชิาติ 

 กิี�งก้ีานแข็งแรง ม่้ส่ีวนโค้งงอ
อย่างสีม้ดุ้ลี่ 

 รากีเจริญี่เติบโตสีม้บูรณ์
แลี่ะแผ่่ขยายไปในทุุกีทิุศทุาง

รากิ

ลำาต้้น

กิิ�ง

จุุดสำำ�คััญในก�ร
ช่ื่�นชื่มบอนไซ 
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• ตาม้กีฎหม้ายกีารจราจรบนทุ้องถนน “จักีรยาน” ถือเป็นยาน
พิาหนะประเภทุหนึ�ง ดั้งนั�นหากีใช้ิถนนทุ่�ม่้กีารแบ่งระหว่างทุางเทุ้า
แลี่ะถนน โด้ยหลี่ักีกีารจักีรยานจะต้องสัีญี่จรบนทุ้องถนน อย่างไร
ก็ีตาม้ ยังม่้ข้อยกีเว้นให้สีาม้ารถใช้ิจักีรยานสัีญี่จรบนทุางเทุ้าได้้ใน
สีถานกีารณ์ดั้งต่อไปน่� 
1.	 ในกรณีีทีี่�มีีป้้ายจราจรกำาหนดให้สััญจรบนที่างเท้ี่าได้	
2.	 ในกรณีีที่ี�ผู้้้ขีี่�เป็้นเยาวชนอายุไม่ีถึึง	 13	 ปี้	 ผู้้้ส้ังอายุทีี่�มีีอายุ
มีากกว่า	70	ปี้	หรือเป็้นผู้้้พิิการ	
3.	 ในกรณีีทีี่�ไม่ีสัามีารถึหลีีกเลีี�ยงจากสัภาพิการจราจรแลีะท้ี่อง
ถึนน	เช่น	งานก่อสัร้างบนท้ี่องถึนน	หรือ	ในสัถึานการณ์ีทีี่�การเดินที่าง																																																																																													
ผู่้านช่องจราจรด้านซ้้ายขี่องท้ี่องถึนนเป็้นไป้อย่างยากลีำาบาก	เช่น	
มีีรถึจอดเป็้นแถึวยาวต่่อเนื�อง	เป็้นต้่น	
• ข่�จักีรยานชิิด้ซ้ึ่ายของถนน ห้าม้สัีญี่จรทุางด้้านขวาของถนน
• ห้าม้ข่�จักีรยานในขณะมึ้นเม้าสุีรา 
• ห้าม้ซ้ึ่อนจักีรยาน 
• ห้าม้ข่�จักีรยานต่คู่กัีนยกีเว้นม่้ป้ายจราจรกีำากัีบว่าสีาม้ารถป่�น

จักีรยานต่คู่ไปด้้วยกัีนได้้เทุ่านั�น 
• เคารพิสัีญี่ญี่าณไฟุจราจรอย่างเคร่งครัด้ ในกีรณ่ทุ่�ม่้ไฟุสัีญี่ญี่าณ
จราจรสีำาหรับจักีรยานแลี่ะผู้่ใช้ิทุางเทุ้า ให้ปฏิิบัติตาม้สัีญี่ญี่าณไฟุ
จราจร ตรวจสีอบความ้ปลี่อด้ภัยแล้ี่วจึงข้าม้ถนน 
• หล่ี่กีเล่ี่�ยงกีารใช้ิสีม้าร์ตโฟุนหรือโทุรศัพิท์ุมื้อถือในระหว่างกีารข่�
จักีรยาน กีางร่ม้ในระหว่างข่�จักีรยาน หรือใส่ีหูฟุ่ง เนื�องจากีม่้ความ้
เส่ี�ยงสูีงทุ่�จะก่ีอให้เกิีด้อุบัติเหตุระหว่างกีารข่�จักีรยาน 

JNTO ให้้บริิการิข้้อมููลการิท่่องเท่่�ยวญ่ี่�ปุ่่� น
ผ่่านส่ื่� อโซเช่ียลมู่เด่ียต่่างๆ

 จักรยานเป็นยานพัาหนะทีุ�มีุ่ความุ่สะดวกสบายแลัะเหมุ่าะสำาหรับ
ผู้้�คนทุุกเพัศทุุกวัยตั�งแต่เด็กไปจนถึึงคนช่ราก็สามุ่ารถึใช่� ได� ใน
ปัจจุบัน การปั� นจักรยานเป็นกิจกรรมุ่การพัักผู่้อ่นหย่อ่นใจทีุ�ได�รับ
ความุ่นิยมุ่ในหมุ่้่คนไทุย ประเทุศญีี่�ปุ�นซึึ่�งอุ่ดมุ่ไปด�วยทุรัพัยากรทุาง
ธรรมุ่ช่าติ แต่ลัะพ่ั�นทีุ�มีุ่เส�นทุางปั� นจักรยานทีุ�มีุ่เอ่กลัักษณ์เฉพัาะตัว 
นอ่กจากนี�ยังมีุ่จุดช่มุ่วิวทีุ�สวยงามุ่อ่ย่้มุ่ากมุ่าย ซึึ่�งสามุ่ารถึผู่้อ่นคลัาย
แลัะเพัลิัดเพัลิันไปกับวิวทิุวทัุศน์ทีุ�งดงามุ่เหล่ัานั�นขอ่งประเทุศญีี่�ปุ�น
ในระหว่างปั� นจักรยาน วารสารจากญีี่�ปุ�นฉบับนี� จะขอ่แนะนำากฎใน
การใช่�จักรยานแลัะเส�นทุางปั� นจักรยานในประเทุศญีี่�ปุ�น อ่ย่างไร
ก็ตามุ่ กรุณาตรวจสอ่บกฏิระเบียบในการใช่�เส�นทุางแต่ลัะแห่งอี่ก
ครั�ง ก่อ่นทีุ�จะใช่�เส�นทุางจักรยานเหล่ัานี�

เส้นท่างป่ันจักรยานในประเท่ศญ่ีปุ่น

กฎพ้ื้�นฐานในการใช้้จัักรยานบนท้้องถนนในประเท้ศญ่ี่�ป่� น 
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 ภายในฮิตาชิิซ่ึ่ไซึ่ด์้พิาร์ค ม่้พืิ�นทุ่�กีว้างใหญ่ี่กีว่า 200 เฮกีตาร์ (2 
ล้ี่านตร.ม้.) สีาม้ารถเพิลิี่ด้เพิลิี่นกัีบเหล่ี่าพัินธ์ุุไม้้หลี่ากีหลี่ายสีายพัินธ์ุุ
ทุ่�งด้งาม้ได้้ทัุ�งส่ี�ฤดู้กีาลี่ โด้ยเฉพิาะอย่างยิ�ง ช่ิวงกีลี่างเดื้อนเม้ษายนไป
จนถึงต้นเดื้อนพิฤษภาคม้ ด้อกีเนโม้ฟีุล่ี่าส่ีนำ�าเงินประม้าณ 4.5 ล้ี่าน
ต้นจะบานสีะพิรั�งปกีคลุี่ม้พืิ�นทุ่�เนินเขาเป็นวิวทิุวทัุศน์ทุ่�งด้งาม้ม้ากี 
ภายในสีวนแห่งน่�ม่้ศูนย์เช่ิาจักีรยานถึง 4 แห่ง ม่้จักีรยานสีำาหรับเช่ิา 
ถึง 1,400 คัน จึงง่ายต่อกีารหาจักีรยานในสีวนแห่งน่� แลี่ะยังสีาม้ารถ
นำาจักีรยานของตัวเองม้าป่�นได้้ด้้วยเช่ินกัีน เส้ีนทุางป่�นจักีรยานภายใน
สีวนระยะทุางประม้าณ 11 กิีโลี่เม้ตร สีาม้ารถเพิลิี่ด้เพิลิี่นไปกัีบกีาร

ป่�นจักีรยาน
แลี่ะพิักีผ่่อน
หย่อนใจกัีบ
วิวทิุวทัุศน์ทุ่�
ง ด้ ง า ม้ โ ด้ย
รอบ

 “เส้ีนทุางเซึ่ะโตะอุจิ ชิิม้ะนะมิ้ไคโด้”  เชืิ�อม้ต่อเกีาะฮอนชูิแลี่ะเกีาะ
ชิิโกีกุี โด้ยผ่่านเกีาะตา่งๆในหมู่้เกีาะเกีโยทุ่�อยูใ่นทุะเลี่เซึ่ะโตะอจิุ กีล่ี่าว
กัีนว่าเส้ีนทุางน่� เป็นเส้ีนทุางในฝ่ั่นแหง่กีารป่�นจักีรยาน เนื�องจากี เปน็
เส้ีนทุางป่�นจักีรยานทุ่�ม่้ความ้งด้งาม้ทุางทัุศน่ยภาพิของภูมิ้ประเทุศทุ่�
เป็นหมู่้เกีาะแลี่ะสีะพิานขนาด้ใหญ่ี่ เป็นพืิ�นทุ่�ซึึ่�งได้้รับความ้สีนใจจากี
ทัุ�งในแลี่ะนอกีประเทุศญ่ี่�ปุ�น เสีน่หอ่์กีอยา่งของเส้ีนทุางสีายน่� คือความ้
รู้สึีกีทุ่�ราวกัีบป่�นจักีรยานอยูเ่หนือผื่นนำ�า เส้ีนทุางระหว่างเมื้องอิม้ะบะ
ระในจังหวัด้เอฮิเม้ะกัีบเมื้องอิโนะมิ้จิในจังหวัด้ฮิโรชิิม้า เป็นระยะทุาง
กีว่า 70 กิีโลี่เม้ตร ผ่่าน 6 เกีาะ โด้ยใช้ิ 6 สีะพิานแลี่ะเรือข้าม้เกีาะใน
ทุะเลี่เซึ่ะโตะอุจิ เกีาะแต่ลี่ะแห่งม่้เส้ีนทุางแนะนำาทัุ�งเส้ีนทุางสีายหลัี่กี

แลี่ะสีายนอกีให้
เลืี่อกีอย่างหลี่ากี
หลี่าย ดึ้งดู้ด้นักี
ป่�นจำานวนม้ากี
ตั� งแ ต่ เห ล่ี่า นักี
ป่� น มื้ อ ใ ห ม้่ ไ ป
จน ถึ ง นักี ป่� น ทุ่�
เช่ิ�ยวชิาญี่

 “เส้ีนทุางเม้เปิ�ลี่ยาบะ” เป็นเส้ีนทุางรถไฟุสีายเก่ีา “ยาบะเค” ซึึ่�ง
ถูกีใช้ิระหว่างในปี ค.ศ. 1913 – 1975  เป็นเวลี่า 62 ปี เชืิ�อม้ระหว่าง
เมื้องนะคะซึึ่กัีบโม้ะริซึ่ะเนะออนเซ็ึ่น เป็นระยะทุางประม้าณ 35 
กิีโลี่เม้ตร ในป ีค.ศ. 1982 หลี่งัจากีม่้กีารปรบัเปล่ี่�ยนเสีน้ทุางใหเ้หม้าะ
สีำาหรับกีารป่�นจักีรยาน ก็ีได้้รับความ้นิยม้เป็นจำานวนม้ากีทัุ�งจากีผู้่ชืิ�น
ชิอบกีารป่�นจักีรยานแลี่ะกีลุ่ี่ม้นกัีทุ่องเทุ่�ยวครอบครวั ม่้วิวทิุวทัุศน์ทุาง
ธุรรม้ชิาตท่ิุ�งด้งาม้ทุ่�ม่้ชืิ�อเส่ียงของ“ยาบะเค” ซึ่ึ�งหากีได้้ป่�นจักีรยานไป
พิร้อม้กัีบกีารชิม้วิวทิุวทัุศน์ต่างๆ เช่ิน “อุโม้งค์อะโอะโนะโด้ะม้ง”  จุด้
ชิม้วิวใบไม้้เข่ยวชิอุ่ม้ในฤดู้ใบไม้้ผ่ลิี่ แลี่ะใบไม้้เปล่ี่�ยนส่ีในฤดู้ใบไม้้ร่วง 
ทุ่�ม่้ชืิ�อเส่ียง นอกีจากีน่�ยังม่้รางรถไฟุทุ่�ใช้ิในอด่้ต วิวทิุวทัุศน์ในชินบทุ 
ป�าไม้้ แม่้นำ�าลี่ำาธุาร เชืิ�อว่าจะช่ิวยผ่่อนคลี่ายจากีความ้ตึงเคร่ยด้อย่าง
แน่นอน

 เส้ีนทุางป่�นจักีรยาน
สีายน่� เป็นเส้ีนทุาง
ทุ่�ได้้รับความ้นิยม้
ทัุ� งจากี ผู้่ ชืิ� นชิอบ
กีารป่� น จักีรยาน 
แ ลี่ ะ ป ร ะ ชิ า ชิ น
ทัุ�วไป เนื�องจากีอุด้ม้
ไปด้้วยธุรรม้ชิาติทุ่�
อุด้ม้สีม้บูรณ์ซึึ่�งเป็น

ประโยชิน์ต่อกีารผ่่อนคลี่ายจิตใจแลี่ะเสีริม้สีร้างสุีขภาพิให้แข็งแรง                                                                                              
พิร้อม้ทัุ�งตลี่อด้เส้ีนทุางในกีารสัีญี่จรม่้กีารติด้ตั�งอุปกีรณ์แลี่ะปรับ
สีภาพิถนนให้ม่้ความ้ปลี่อด้ภัย เส้ีนทุางสีายน่�ม่้ระยะทุางยาว 45 
กิีโลี่เม้ตร แลี่ะม่้ความ้กีว้างประม้าณ 3 เม้ตร 
 ในกีรณ่ทุ่�เริ�ม้ออกีเดิ้นทุางจากีเส้ีนทุางเก่ียวโตไปถึงนารา จะเริ�ม้ต้น
เส้ีนทุางจากีภูเขาอาราชิิยาม้ะ โด้ยข้าม้สีะพิานโทุะเกีทุสึี ในระหว่าง
เส้ีนทุางยังม่้สีถานทุ่�ทุ่�สีาม้ารถเย่�ยม้ชิม้ได้้ เช่ิน ศาลี่เจ้ามั้ทุสึีโอะ แลี่ะ 
พิระราชิวังคัทุซึึ่ระ เป็นต้น  

ฮิิตาชิ้ซ่ีไซีด์์พื้าร์ค
(จัุงหวััดอิบ�ร�กิ) 

เส้้นท้างเซีะโตะอ่จิั ชิ้มะนะมิไคโด์ 
(จัุงหวััดฮิิโรชิื่ม�-จัุงหวััดเอฮิิเมะ)

เส้้นท้างเมเป้� ลยาบะ  
(จัุงหวััดโออิตะ)  

เส้้นท้างยะฮิะตะคิส่้ 
(จัุงหวััดเกียวัโต-จัุงหวััดน�ร�)
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WEBSITE : https://www.jfbkk.or.th/

ชีมูริมูเปิุ่ดี: ท่่กวันอาทิ่ต่ย์ ต้ั่งแต่่ 12.30 น. เป็ุ่นต้่นไปุ่ 
Facebook: https://www.facebook.com/KrungtheepKARUTA/

อ่เมูล์: ban_karuta@yahoo.co.jp (ติ่ดีต่่อค่ณบันโดี)

 จากสถึานการณ์การแพัร่ระบาดขอ่งไวรัสโคโรน่าสายพัันธ์ุใหมุ่่ (COVID-19) ในปัจจุบัน ทุำาให�ยัง
ไมุ่่สามุ่ารถึเดินทุางไปทุ่อ่งเทีุ�ยวในประเทุศญีี่�ปุ�นได� หร่อ่แมุ่�กระทัุ�งกิจกรรมุ่งานด�านวัฒนธรรมุ่ญีี่�ปุ�น
ในประเทุศไทุยก็ยังไมุ่่สามุ่ารถึจัดขึ�นได� ในครั�งนี� จึงขอ่แนะนำาสมุ่าคมุ่แลัะช่มุ่รมุ่ต่างๆทีุ�จะช่่วยให�ผู้้�อ่่าน
ทุุกทุ่านได�สัมุ่ผัู้สประสบการณ์วัฒนธรรมุ่ญีี่�ปุ�นในประเทุศไทุย

ค้้นพบประสบการณ์์วััฒนธรรมญี่่�ป่�นในประเทศไทย 

ห้้องสม่ดและห้้องประชุ่มอเนกประสงค้์ เจแปนฟาวัน์เดชุั�น กร่งเทพฯ

ชุมรมค้าร่ตะกร่งเทพ
 “คารุตะ” กีารลี่ะเล่ี่นของประเทุศญ่ี่�ปุ�น โด้ยกีารจับคู่บัตรคำากีลี่อนแลี่ะบัตร
รูปภาพิให้ตรงกัีน ชิม้รม้คารุตะกีรุงเทุพิเป็นชิม้รม้กีารประชัินบัตรคารุตะแบบ                                                                                                            
เฮ่ยะคุนินอิชิชุิ (บทุกีลี่อนญ่ี่�ปุ�นทุ่�ม่้ผู้่ประพัินธ์ุ 100 คน) ซึึ่�งไม่้ว่าใครก็ีตาม้ทุ่�สีาม้ารถ
อ่านตัวอักีษรฮิรางานะของญ่ี่�ปุ�นได้้ ก็ีสีาม้ารถเพิลิี่ด้เพิลิี่นกัีบกีารลี่ะเล่ี่นน่�ได้้ ทุ่�
ชิม้รม้แห่งน่�จัด้กีารฝึั่กีซ้ึ่อม้แข่งขันคารุตะ โด้ยม่้ผู้่เข้าร่วม้ชิม้รม้ตั�งแต่เด็้กีอนุบาลี่
ไปจนถึงผู้่สูีงอายทัุุ�งชิาวไทุยแลี่ะชิาวญ่ี่�ปุ�น อ่กีทัุ�งยงัเปิด้สีอนวิธุ่กีารจด้จำาบัตรต่างๆ                                                                                                   
กีฎกีารเล่ี่น รวม้ไปถึงม้ารยาทุในกีารเลี่่นให้กัีบผู้่ทุ่�ม่้ความ้สีนใจ ชิม้รม้เปิด้ให้ผู้่ม่้
ความ้สีนใจเข้าเย่�ยม้ชิม้แลี่ะร่วม้เล่ี่น ถือเป็นอ่กีหนึ�งประสีบกีารณ์กีารแลี่กีเปล่ี่�ยน
วัฒนธุรรม้ระหวา่งประเทุศไทุย-ประเทุศญ่ี่�ปุ�น โด้ยผ่่านกีารลี่ะเลี่น่บัตรคารุตะแบบ
เฮ่ยะคุนินอิชิชุิ

 เจแปนฟุาวน์เด้ชัิ�น กีรุงเทุพิฯ หน่วยงานทุ่�ด้ำาเนินกิีจกีรรม้กีารแลี่กีเปลี่่�ยนทุางวัฒนธุรรม้ของ
ประเทุศญี่่�ปุ�น ตั�งอยู่ทุ่�ชิั�น 10 อาคารเสีริม้ม้ิตรทุาวเวอร์ ซึ่ึ�งใชิ้เวลี่าในกีารเด้ินเทุ้าจากีสีถาน่รถไฟุฟุ้า
อโศกี หรือ สีถาน่รถไฟุฟุ้าใต้ด้ินสีุขุม้วิทุ เพิ่ยง 10 นาทุ่
 เจแปนฟุาวน์เด้ชัิ�น กีรุงเทุพิฯ จัด้กิีจกีรรม้ต่างๆในหลี่ากีหลี่ายรูปแบบทัุ�วทัุ�งประเทุศไทุย เช่ิน
กิีจกีรรม้กีารแลี่กีเปล่ี่�ยนวัฒนธุรรม้ กีารสัีม้ม้นาด้้านวิชิากีาร ภายใต้ 3 ฝั่�ายซึึ่�งประกีอบไปด้้วย ฝั่�าย
กีารแลี่กีเปล่ี่�ยนศิลี่ปะแลี่ะวัฒนธุรรม้ ฝั่�ายญ่ี่�ปุ�นศึกีษาแลี่ะกีารแลี่กีเปล่ี่�ยนทุางวิชิากีาร แลี่ะฝั่�ายกีาร
เร่ยนกีารสีอนภาษาญ่ี่�ปุ�นเพืิ�อส่ีงเสีริม้ความ้เข้าใจอันด่้ระหว่างประเทุศไทุยกัีบประเทุศญ่ี่�ปุ�น
 ห้องสีมุ้ด้เจแปนฟุาวน์เด้ชัิ�น กีรุงเทุพิฯ ให้บริกีารหนังสืีอแลี่ะสืี�ออื�นๆทุ่�เก่ี�ยวกัีบประเทุศญ่ี่�ปุ�นใน
หลี่ากีหลี่ายด้้าน เช่ิน ภาษา วัฒนธุรรม้ ศิลี่ปะ แลี่ะสัีงคม้ เป็นต้น นอกีจากีน่� ทุุกีวันศุกีร์ จะม่้กีารจัด้
ฉายภาพิยนตร์ญ่ี่�ปุ�นให้เข้าชิม้ฟุร่ ณ ห้องประชุิม้อเนกีประสีงค์ ภายในเจแปนฟุาวน์เด้ชัิ�น กีรุงเทุพิฯ 
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©柴田英雄立華作品集『守破離』日本華道社出版

อ่เมูล์ : ikenobo.bkk@gmail.com

เว็บไซต์่ : https://mooc.chula.ac.th/courses
Facebook : https://www.facebook.com/CHULAMOOC/

ห้ร่ิอ https://www.facebook.com/JapaneseChula

Facebook: https://www.facebook.com/Thailand.Sports.Chanbara
สื่ถานท่่�ฝึกซ้อมู: https://www.facebook.com/2268836173400354/posts/2766395546977745/

ติ่ดีต่่อสื่อบถามู: thailandsportschanbara@gmail.com

สมาค้มนกยูงอิเค้โนโบ อิเค้ะบะนะ สาขากร่งเทพฯ 

ค้อร์สเร่ยนตัวัอักษรค้ันจิออนไลน์ “CHULA MOOC : Kanji Cool Kit”

สมาค้มสปอร์ตจัมบาระประเทศไทย

 “อิเคะบะนะ” ศิลี่ปะทุ่�สืีบทุอด้ม้าแต่โบราณแขนงหนึ�งของประเทุศญ่ี่�ปุ�น สีาม้ารถอธิุบายได้้อย่างง่ายๆว่า เป็นศิลี่ปะในศาสีตร์กีารจัด้ด้อกีไม้้
แบบญ่ี่�ปุ�น สีาม้ารถกีล่ี่าวได้้ว่าตลี่อด้ระยะเวลี่าในประวัติศาสีตร์อันยาวนาน “อิเคะบะนะ” หรือศิลี่ปะกีารจัด้ด้อกีไม้้แบบญ่ี่�ปุ�น ได้้พัิฒนาเทุคนิค
แลี่ะปรบัปรุงรูปแบบจนกีา้วขึ�นสู่ีกีารเปน็ศิลี่ปะชัิ�นสูีง ในป่จจุบัน “อเิคะบะนะ”  ไม้ไ่ด้้จำากัีด้เพ่ิยงกีารจดั้ด้อกีไม้้ในรปูแบบโบราณเทุา่นั�น แตย่งั
ม่้เทุคนิคกีารจัด้ด้อกีไม้้ทุ่�เกิีด้จากีจินตนากีารอันเป็นอิสีระของผู้่จัด้แต่ลี่ะคนด้้วย จึงกีลี่ายเป็นศิลี่ปะทุ่�ผู้่คนทัุ�วโลี่กีต่างให้ความ้สีนใจ 
 สีม้าคม้นกียูงอิเคโนโบ อิเคะบะนะ สีาขากีรุงเทุพิฯ ก่ีอตั�งม้าจนถึงป่จจุบัน ครบรอบ 31 ปี ยินด่้ต้อนรับทุุกีทุ่านผู้่ม่้ความ้ชืิ�นชิอบในด้อกีไม้้ 
ถึงแม้้จะไม่้เคยม่้ประสีบกีารณ์กีารจัด้ด้อกีไม้้แบบอิเคะบะนะม้าก่ีอน นอกีเหนือจากีกีารเร่ยนกีารสีอนแล้ี่ว สีม้าคม้ยังจัด้สีาธิุตกีารจัด้ด้อกีไม้้ แลี่ะ
จัด้แสีด้งผ่ลี่งานกีารจัด้ด้อกีไม้้แบบอิเคะบะนะอ่กีด้้วย สีำาหรับผู้่ทุ่�ม่้ความ้สีนใจในศิลี่ปะของประเทุศญ่ี่�ปุ�น แนะนำาให้ทุ่านลี่องสัีม้ผั่สีประสีบกีารณ์
กีารจัด้ด้อกีไม้้แบบอิเคะบะนะดู้สัีกีครั�ง 

 ภาควิชิาภาษาตะวันออกี คณะอักีษรศาสีตร์ จุฬาลี่งกีรณ์ม้หาวิทุยาลัี่ยเปิด้คอร์สีเร่ยนตัว
อักีษรคันจิออนไลี่น์ฟุร่ “CHULA MOOC : Kanji Cool Kit” ซึึ่�งประกีอบด้้วยบทุเร่ยนต่างๆ เช่ิน กีารเข่ยน กีารอ่าน กีารคาด้เด้าความ้หม้าย
เคล็ี่ด้ลัี่บในกีารจด้จำาอักีษรคันจิ รวม้ไปถึงอักีษรคันจิเบื�องต้นทุ่�สีำาคัญี่แลี่ะพิบเห็นในช่ิวิตประจำาวัน อันเหม้าะสีม้กัีบผู้่ทุ่�กีำาลัี่งเร่ยนภาษาญ่ี่�ปุ�น
ในระดั้บต้น ระดั้บกีลี่าง แลี่ะผู้่ทุ่�ประสีงค์จะเร่ยนภาษาญ่ี่�ปุ�นด้้วยตนเอง โด้ยจะเปิด้คอร์สีเร่ยน"Kanji Cool Kit Round2" เนื�อหาต่อเนื�องจากี
คอร์สีป่จจุบัน ในเดื้อนม้กีราคม้ พิ.ศ. 2564 แลี่ะจะเปิด้คอร์สี “Kanji Cool Kit” ใหม่้อ่กีครั�งช่ิวงกีลี่างปี พิ.ศ. 2564
 สีาม้ารถติด้ตาม้ข่าวสีารแลี่ะศึกีษาข้อมู้ลี่เพิิ�ม้เติม้ของคอร์สีออนไลี่น์ดั้งกีล่ี่าวได้้ตาม้ช่ิองทุางด้้านล่ี่าง

 สีปอร์ตจัม้บาระ (Sports Chanbara) ก่ีฬาศิลี่ปะป้องกัีนตัวรูปแบบใหม่้ทุ่�ม่้พืิ�นฐานม้า
จากีกีารฝึั่กีสีม้าธิุแลี่ะจิตวิญี่ญี่าณในกีารใช้ิด้าบของซึ่ามู้ไรญ่ี่�ปุ�น โด้ยม่้กีารปรับเปล่ี่�ยนอุปกีรณ์
ทุ่�ใช้ิในกีารต่อสู้ี เร่ยกีว่า “Air Soft” ทุ่�ม่้ลัี่กีษณะอ่อนนุ่ม้จึงม่้ความ้ปลี่อด้ภัย ก่ีฬาสีปอร์ตจัม้
บาระเป็นก่ีฬาทุ่�ช่ิวยฝึั่กีทัุกีษะกีารใช้ิสีม้าธิุเพืิ�อตัด้สิีนใจว่าจะใช้ิอาวุธุทุ่�ม่้อยู่อย่างไรในระหว่าง
กีารต่อสู้ี  สีม้าคม้สีปอร์ตจัม้บาระประเทุศไทุยนอกีจากีจะจัด้กีารแข่งขันแล้ี่ว ยังม่้กีารจัด้งาน
แสีด้งกีารสีาธิุตตาม้งานต่างๆเพืิ�อให้บุคคลี่ทัุ�วไปได้้รู้จักีสีปอร์ตจัม้บาระด้้วย โด้ยทุ่านทุ่�ม่้ความ้
สีนใจสีาม้ารถติด้ตาม้รายลี่ะเอ่ยด้แลี่ะข่าวสีารได้้จากี Facebook ของสีม้าคม้



ห้้องเร่ยนภาษาญ่ี่�ป่� น 

คำาทั่กท่ายเมู่�อออกไปุ่ข้้างนอก
 เว่ลาท่ิ�จะออกิไปุ่นอกิบ้านหร่อเพิั�งเดิันทิางกิลับมาถึึงบ้าน ปุ่กิติ้เราจะพูัดักัิบคนท่ิ�บ้านว่่าอย่่างไร? 
ถ้ึาเป็ุ่นคนไทิย่ก็ิคงจะพูัดัว่่า ไปุ่แล้ว่นะ หร่อ กิลับมาแล้ว่นะ แล้ว่คนท่ิ�บ้านก็ิจะต้อบรับว่่า ครับ ค่ะ โอเค
แบบง่าย่  ๆหร่อบางท่ิอาจจะไม่พูัดัอะไรเลย่ สื่ำาหรับคนไทิย่แล้ว่เราอาจจะไม่ได้ัใส่ื่ใจกิารทัิกิทิาย่เม่�อม่
ใครออกิไปุ่หร่อกิลับมาจากิข้างนอกิเท่ิาไหร่นักิ แต่้ในภาษาญ่ี่�ปุ่่� นนั�นม่คำาทัิกิทิาย่ท่ิ�ใช้ิในสื่ถึานกิารณ์์
แบบน่� โดัย่เฉพัาะซึึ�งใช้ิกัินอย่่างเคย่ชิินจนเป็ุ่นมารย่าทิอย่่างหนึ�ง สื่ำาหรับจากิญ่ี่�ปุ่่� นฉบับน่�ขอแนะนำาคำา
ทัิกิทิาย่เม่�อออกิเดิันทิางหร่อออกิไปุ่ทิำาธุ่ระข้างนอกิ ดัังน่�

 เป็นคำาทุ่�ใช้ิบอกีให้อ่กีฝั่�ายทุราบว่าตนเองกีำาลัี่งจะออกี
ไปข้างนอกี โด้ยเป็นกีารผ่สีม้คำาระหว่าง อิคิม้ะสุี ทุ่�แปลี่
ว่าไป แลี่ะ คิม้ะสุี ทุ่�แปลี่ว่าม้า รวม้กัีนจึงม่้ความ้หม้าย
ว่า “ไปแลี่้วเด่้�ยวจะกีลี่ับม้า” ฉะนั�นหากีผู้่พิูด้ไม้่ม่้ความ้
ตั�งใจทุ่�จะกีลัี่บม้าอ่กีแล้ี่ว ก็ีจะไม่้ใช้ิคำาน่� อย่างไรก็ีด่้ปกีติ
แล้ี่วคำาน่�ไม่้ม่้ข้อจำากัีด้เรื�องระยะเวลี่าทุ่�จะออกีไปข้างนอกี
ถึงแม้้จะเป็นกีารเดิ้นทุางทุ่�ต้องใช้ิเวลี่านานเป็นปีแต่ถ้าผู้่
พูิด้คิด้ว่าทุ้ายทุ่�สุีด้แล้ี่วจะยังกีลัี่บม้าก็ีสีาม้ารถใช้ิคำาน่�ได้้ 
เพืิ�อเป็นกีารบอกีความ้ตั�งใจทุ่�จะกีลัี่บม้าให้อ่กีฝั่�ายได้้รับรู้                                                                                                       

 เป็นคำาบอกีลี่า ใช้ิส่ีงใครบางคนทุ่�กีำาลัี่งจะออกีไปข้างนอกี
รัชิชิะอิ ม้าจากีคำาว่า อิรัชิชิะอิ ซึึ่�งเป็นคำาทัุกีทุายเวลี่าทุ่�ม่้ใคร
ม้าหา คำาว่า อิตเตะรัชิชิะอิ จึงเป็นคำาผ่สีม้ทุ่�ม่้ความ้หม้ายทัุ�งไป
แลี่ะม้า กีลี่ายเป็นคำาทุ่�สืี�อว่า “ขอให้คุณไปแลี่ะกีลัี่บม้าอย่าง
ปลี่อด้ภัย” นั�นเอง  มั้กีใช้ิเป็นคำาตอบรับของคำาว่า อิตเตะคิ
ม้ะสุี แต่จะใช้ิคำาน่�เพืิ�ออวยพิรอ่กีฝั่�ายให้ไปด่้ม้าด่้โด้ยไม่้ต้องรอ
ให้อ่กีฝั่�ายพูิด้ว่า อิตเตะคิม้ะสุี ก่ีอนก็ีได้้ แลี่ะในกีรณ่ทุ่�จะใช้ิคำา
น่�กัีบผู้่ทุ่�อาวุโสีกีว่าก็ีควรเติม้ “ม้ะเสีะ” ทุ่�ด้้านหลัี่ง เป็น “อิต
เตะรัชิชิะอิม้ะเสีะ” เพืิ�อให้สุีภาพิม้ากีขึ�น

いってきます

いってらっしゃい

อิ่ตเตะคิมุ่ะสุ

อิ่ตเตะรัช่ช่ะอิ่

นอกีจากีน่�คนญ่ี่�ปุ�นทุ่�อยูต่วัคนเด่้ยวบางคนก็ียงัพูิด้คำาน่�ก่ีอน
ออกีจากีบ้านเพืิ�อให้ดู้เหมื้อนยงัม่้คนอยูทุ่่�บ้าน ว่ากัีนว่าเป็น
วิธุ่กีารป้องกัีนขโม้ยอย่างหนึ�ง ซึึ่�งกีลี่ายม้าเป็นความ้เคยชิิน
ในป่จจุบัน

12

สำาหรับจากญีี่�ปุ�นในเล่ัมุ่หน�า เราจะมุ่าด้กันต่อ่ในส่วนขอ่งคำาทัุกทุายเมุ่่�อ่มีุ่คนกลัับมุ่าจากการเดินทุางหร่อ่
กลัับมุ่าจากทุำาธุระข�างนอ่ก ไว�พับกันใหมุ่่ในฉบับหน�าครับ
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ข่าวสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

 ในวันทุ่� 25 มิ้ถุนายน นายนะชิิด้ะ คะสุียะ เอกีอัครราชิทูุตญ่ี่�ปุ�นประจำา
ประเทุศไทุย เข้าเย่�ยม้คารวะ พิลี่เอกี ประวิตร วงษ์สุีวรรณ รองนายกี
รัฐม้นตร่ ทุ่�กีระทุรวงกีารกีลี่าโหม้
 เอกีอัครราชิทูุตนะชิิด้ะ ได้้อธิุบายเก่ี�ยวกัีบสีถานกีารณ์ป่จจุบันของ
กีารเจรจาทุวิภาค่เพืิ�อเปิด้กีารเดิ้นทุางระหว่างประเทุศ นอกีจากีน่� ยัง
ได้้แลี่กีเปล่ี่�ยนความ้คิด้เห็นในเรื�องของกีารกีระชัิบความ้สัีม้พัินธ์ุของทัุ�ง
สีองประเทุศแลี่ะความ้ร่วม้มื้อในระดั้บภูมิ้ภาคให้เข้ม้แข็งขึ�น แลี่ะกีล่ี่าว
แสีด้งความ้หวงัถึงความ้สีมั้พัินธ์ุอันด่้ของทัุ�งสีองประเทุศซึ่ึ�งม่้ความ้สีมั้พัินธ์ุ
ระหว่างพิระราชิวงศ์ของญ่ี่�ปุ�นแลี่ะพิระราชิวงศ์ของไทุยเป็นพืิ�นฐาน ให้

เอกอัครราช้ทู้ตนะชิ้ด์ะ เข้้าเย่�ยมคารวะ พื้ลเอก ประวิตร วงษ์ส่้วรรณ 
รองนายกรัฐมนตร่

ม่้ความ้แน่นแฟุ้นยิ�งขึ�นกีว่าทุ่�ผ่่านม้า หลัี่งจากีทุ่�ลี่ด้ระดั้บลี่งเนื�องจากีผ่ลี่    
กีระทุบจากีกีารแพิร่ระบาด้ของโรคติด้เชืิ�อโคโรน่าไวรัสี 2019
 พิลี่เอกี ประวิตร วงษ์สุีวรรณ รองนายกีรัฐม้นตร่ ได้้กีล่ี่าวแสีด้งความ้
ขอบคุณญ่ี่�ปุ�นสีำาหรับความ้ร่วม้มื้อกัีบประเทุศไทุยในกีารรับมื้อกีารแพิร่
ระบาด้ของโรคติด้เชืิ�อไวรัสีโคโรน่า 2019 แลี่ะได้้เน้นยำ�าถึงความ้สีำาคัญี่ของ
กีารเปดิ้ให้เดิ้นทุางระหวา่งประเทุศ เพืิ�อรับมื้อกัีบผ่ลี่กีระทุบทุางเศรษฐกีจิ
ซึึ่�งเกิีด้จากีกีารแพิร่ระบาด้ของโรค นอกีจากีน่� ยงัได้้แสีด้งความ้คาด้หวังถึง
กีารกีระชัิบความ้ร่วม้มื้อด้้านกีลี่าโหม้ระหว่างทัุ�งสีองประเทุศ

 ในวันทุ่� 10 กีรกีฎาคม้ ทุ่�ผ่่านม้า นายนะชิิด้ะ คะสุียะ เอกีอัครราชิทูุต
ญ่ี่�ปุ�นประจำาประเทุศไทุย เข้าเย่�ยม้คารวะ นายศักีดิ้�สียาม้ ชิิด้ชิอบ รัฐม้นตร่
ว่ากีารกีระทุรวงคม้นาคม้ 
 เอกีอัครราชิทูุตนะชิิด้ะ ได้้กีล่ี่าวแสีด้งความ้คาด้หวังถึงแผ่นกีารทุ่�บริษัทุ
สีนาม้บินนานาชิาตินาริตะจะเข้าม้าร่วม้บริหารจัด้กีารสีนาม้บินอู่ตะเภา
นอกีจากีน่� ยังได้้ช่ิ�แจงถึงความ้ร่วม้มื้อระหว่างประเทุศไทุย-ญ่ี่�ปุ�นในด้้าน
ต่างๆ เช่ิน รถไฟุความ้เร็วสูีงในโครงกีารเขตพัิฒนาพิิเศษภาคตะวันออกี                                                                          
(EEC) โครงกีารรถไฟุชิานเม้ืองสีายสี่แด้ง กีารพิัฒนาพืิ�นทุ่�บริเวณสีถาน่
รถไฟุฟุ้าบางซืึ่�อ แลี่ะโครงกีารอุโม้งค์รถไฟุฟุ้าใต้ดิ้นกีรุงเทุพิฯ อ่กีทัุ�งยังมุ่้ง
หวังว่าจะสีาม้ารถพัิฒนาความ้ร่วม้มื้อเช่ินน่�ให้ม้ากียิ�งขึ�น
 นายศักีดิ้�สียาม้ ชิิด้ชิอบ รัฐม้นตร่ว่ากีารกีระทุรวงคม้นาคม้ ได้้กีล่ี่าวแสีด้ง
ความ้ขอบคุณรัฐบาลี่ญ่ี่�ปุ�นทุ่�ให้ความ้ช่ิวยเหลืี่อเรื�องเงินกู้ียืม้ผ่่านองค์กีาร
ความ้ร่วม้มื้อระหว่างประเทุศของญ่ี่�ปุ�น (JICA) นอกีจากีน่�ยังได้้ช่ิ�แจงราย
ลี่ะเอ่ยด้ความ้คืบหน้าของโครงกีารขนาด้ใหญ่ี่แต่ลี่ะโครงกีาร รวม้ไปถึงแผ่น
ความ้ร่วม้มื้อระหว่างสีองประเทุศจากีน่�ไปอ่กีด้้วย

เอกอัครราช้ทู้ตนะชิ้ด์ะ เข้้าเย่�ยม                                                                            
คารวะ นายศักดิ์�ส้ยาม ชิ้ด์ช้อบ 
รัฐมนตร่ว่าการกระท้รวงคมนาคม
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 เมื้�อวันทุ่� 16 กัีนยายน นายนะชิิด้ะ คะสุียะ เอกีอัครราชิทูุต
ญ่ี่�ปุ�นประจำาประเทุศไทุย เข้าเย่�ยม้คารวะ นายอนุชิา นาคาศัย 
รัฐม้นตร่ประจำาสีำานักีนายกีรัฐม้นตร่ ณ อาคารรัฐสีภา
 เอกีอัครราชิทุูตญ่ี่�ปุ�น กีล่ี่าวยกีย่องแลี่ะชืิ�นชิม้กีารรับมื้อ
ของรัฐบาลี่ไทุย รวม้ไปถึงความ้อด้ทุนอด้กีลัี่�นของประชิาชินต่อ
สีถานกีารณ์กีารแพิร่ระบาด้ของโรคติด้เชืิ�อไวรัสีโคโรน่า 2019   
(โควิด้-19) จนสีาม้ารถยับยั�งกีารแพิร่ระบาด้ของโรคติด้เชืิ�อน่�ได้้
ทัุ�งน่� นายอนุชิา นาคาศัย รัฐม้นตร่ประจำาสีำานักีนายกีรัฐม้นตร่
แสีด้งความ้ขอบคุณสีำาหรับความ้ช่ิวยเหลืี่อทัุ�งยารักีษาโรคแลี่ะ
อุปกีรณ์ทุางกีารแพิทุย์ทุ่�ได้้รับจากีประเทุศญ่ี่�ปุ�นม้าจนถึงขณะน่� 
 นอกีจากีน่� เอกีอัครราชิทุูตญ่ี่�ปุ�นได้้ช่ิ�แจงถึงผ่ลี่กีระทุบจากี
กีารแพิร่ระบาด้ของโรคติด้เชืิ�อไวรัสีโคโรน่า 2019 (โควิด้-19) ต่อ
เศรษฐกีิจโลี่กีซึึ่�งรวม้ไปถึงประเทุศไทุยแลี่ะประเทุศญ่ี่�ปุ�น ทัุ�งน่�
กีารผ่่อนปรนกีารเดิ้นทุางเข้าออกีประเทุศระหว่างประเทุศไทุย
แลี่ะประเทุศญ่ี่�ปุ�นจึงม่้ความ้สีำาคัญี่อย่างยิ�งต่อเศรษฐกิีจของทัุ�ง
สีองประเทุศ พิร้อม้ทัุ�งขอความ้ร่วม้มื้อในกีารทุำาข้อตกีลี่งระหว่าง
รัฐบาลี่ของทัุ�งสีองประเทุศทุ่�เก่ี�ยวข้องกัีบกีารผ่่อนปรนกีารเดิ้น
ทุางเข้าออกีประเทุศในป่จจุบัน
 ทุ้ายทุ่�สุีด้ นายอนุชิา นาคาศัย รัฐม้นตร่ประจำาสีำานักีนายกี
รัฐม้นตร่กีลี่่าวแสีด้งความ้ยินด่้ต่อกีารเข้ารับตำาแหน่งนายกี
รัฐม้นตร่ของนายซึู่กีะ โยชิิฮิเด้ะ พิร้อม้ทุั�งแสีด้งความ้เชิื�อม้ั�นว่า
ภายใต้กีารบรหิารประเทุศของนายซึ่กูีะ โยชิฮิเิด้ะ นายกีรฐัม้นตร่
คนใหม่้ จะส่ีงเสีรมิ้ความ้สัีม้พินัธ์ุระหว่างประเทุศไทุยกัีบประเทุศ
ญี่่�ปุ�นในฐานะหุ้นสี่วนให้แน่นแฟุ้นม้ากียิ�งขึ�น 

เอกอัครราช้ทู้ตนะชิ้ด์ะ เข้้าเย่�ยมคารวะ นายอน่ช้า นาคาศัย รัฐมนตร่
ประจั�าส้�านักนายกรัฐมนตร่ 

 วันทุ่�  15 กัีนยายน ทุ่� ผ่่านม้า นายนะชิิด้ะ คะสุียะ                                                                           
เอกีอัครราชิทูุตญ่ี่�ปุ�นประจำาประเทุศไทุย เข้าเย่�ยม้คารวะ นาย
ณัฏิฐพิลี่ ทุ่ปสุีวรรณ รัฐม้นตร่ว่ากีารกีระทุรวงศึกีษาธิุกีาร ณ 
กีระทุรวงศึกีษาธิุกีาร
 เอกีอัครราชิทุูตญ่ี่�ปุ�น ได้้ช่ิ�แจงกีับรัฐม้นตร่ว่ากีารกีระทุรวง
ศึกีษาธิุกีารถึงสีถานกีารณ์ป่จจุบันในด้้านกีารแลี่กีเปล่ี่�ยนนักีเร่ยน
เพืิ�อศึกีษาต่อแลี่ะกีารศึกีษาภาษาญ่ี่�ปุ�น ซึึ่�งได้้รับผ่ลี่กีระทุบจากี
กีารแพิร่ระบาด้ของโรคติด้เชืิ�อไวรัสีโคโรน่า 2019 (โควิด้-19) 
นอกีจากีน่� ยังม่้กีารแลี่กีเปล่ี่�ยนความ้คิด้เห็นในเรื�องกีารผ่่อน
คลี่ายข้อกีำาหนด้ในกีารเด้ินทุางเข้าประเทุศของทัุ�งสีองประเทุศ 
เนื�องจากีความ้สีำาคัญี่ในกีารส่ีงเสีริม้กีารแลี่กีเปล่ี่�ยนระหว่างบุคคลี่
ของประเทุศไทุยแลี่ะประเทุศญ่ี่�ปุ�น
 นายณัฏิฐพิลี่ ทุ่ปสุีวรรณ รัฐม้นตร่ว่ากีารกีระทุรวงศึกีษาธิุกีาร
ได้้กีล่ี่าวชืิ�นชิม้ประเทุศไทุยแลี่ะประเทุศญ่ี่�ปุ�นทุ่�สีาม้ารถด้ำาเนิน
ม้าตรกีารในกีารจัด้กีารกีารแพิร่ระบาด้ของเชืิ�อโควิด้-19 ได้้อยา่ง
เหม้าะสีม้ นอกีจากีน่� ยังได้้ช่ิ�แจงถึงความ้จำาเป็นในกีารยกีระดั้บ
คุณภาพิของอาช่ิวศึกีษาเพืิ�อปรับให้เหม้าะกีับอุตสีาหกีรรม้ใน
อนาคต เช่ิน รถยนต์ไฟุฟุ้า แลี่ะ ทุางพิิเศษ เป็นต้น แลี่ะมุ่้งหวังว่า
จากีน่�ไปทัุ�งสีองประเทุศจะพัิฒนาความ้ร่วม้มื้อระหว่างกัีนต่อไป 

เอกอัครราช้ทู้ตนะชิ้ด์ะ เข้้าเย่�ยมคารวะ นายณัฏฐพื้ล ท่้ปส่้วรรณ
รัฐมนตร่ว่าการกระท้รวงศึกษาธิิการ
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 เมื้�อวันทุ่� 23 กัีนยายน ทุ่�ผ่่านม้า ม่้กีารจัด้พิิธุ่ม้อบเครื�องราชิ
อิสีริยาภรณ์แก่ีชิาวต่างประเทุศประจำาฤดู้ใบไม้้ร่วง พิ.ศ. 2562 ณ ทุำาเน่ยบ
เอกีอัครราชิทูุตญ่ี่�ปุ�น
 ด้ร. สีำาราญี่ ชูิด้วงเงนิ อด่้ตนายกีสีม้าคม้นกัีเร่ยนเก่ีาญ่ี่�ปุ�นในพิระบรม้
ราชูิปถัม้ภ์ ได้้รับเครื�องราชิอิสีริยาภรณ์ “The Order of the Rising Sun, 
Gold Rays with Rosette” ในฐานะเป็นผู้่ม่้บทุบาทุในกีารส่ีงเสีริม้มิ้ตร
ภาพิแลี่ะความ้เข้าใจอันด่้ระหว่างประเทุศไทุยแลี่ะประเทุศญ่ี่�ปุ�น ในโอกีาสี
น่� นายนะชิิด้ะ คะสุียะ เอกีอัครราชิทูุตญ่ี่�ปุ�นประจำาประเทุศไทุย ได้้ม้อบ

พิื้ธ่ิมอบเคร้�องราช้อิส้ริยาภรณ์
ประกีาศเก่ียรติคุณแลี่ะม้อบเครื�องราชิอิสีริยาภรณ์ พิร้อม้ทัุ�งกีล่ี่าวแสีด้ง
ความ้ยินด่้ แลี่ะประกีาศผ่ลี่สีำาเร็จต่างๆจนถึงป่จจุบันของ ด้ร. สีำาราญี่                
ชูิด้วงเงิน
 จากีนั�น ด้ร. สีำาราญี่ ได้้กีล่ี่าวขอบคุณผู้่ทุ่�เก่ี�ยวข้องในกิีจกีรรม้กีาร
งานตา่งๆจนถึงขณะน่� แลี่ะมุ่้งหวังว่าจากีน่�ไปจะม่้ส่ีวนร่วม้ในกีารสีง่เสีริม้
สีายสัีม้พัินธ์ุแห่งมิ้ตรภาพิแลี่ะความ้เข้าใจอันด่้ระหว่างประเทุศไทุยแลี่ะ
ประเทุศญ่ี่�ปุ�นต่อไป 

  เมื้�อวันทุ่� 6 สิีงหาคม้ พิ.ศ. 2563 นายนะชิิด้ะ คะสียุะ เอกีอคัรราชิทุตู
ญ่ี่�ปุ�นประจำาประเทุศไทุย ร่วม้พิิธุ่เปิด้งานรำาลึี่กีสัีนติภาพิแลี่ะนิทุรรศกีาร                                 
2020 ณ หอศิลี่ปวัฒนธุรรม้แห่งกีรุงเทุพิม้หานคร เนื�องในโอกีาสีครบรอบ                                                                                                 
75 ปี เหตุกีารณ์กีารทิุ�งระเบิด้ปรม้าณู ณ เมื้องฮิโรชิิม้าแลี่ะนางาซึ่ากีิ  
ประเทุศญ่ี่�ปุ�น ซึึ่�งจัด้ขึ�นโด้ยกีรุงเทุพิม้หานคร แลี่ะองค์กีาร Mayors for 
Peace โด้ยนายนะชิิด้ะ คะสุียะ เอกีอัครราชิทูุตญ่ี่�ปุ�นประจำาประเทุศไทุย
แลี่ะพิลี่.ต.อ. อัศวิน ขวัญี่เมื้อง ผู้่ว่าราชิกีารกีรุงเทุพิม้หานคร ร่วม้กัีนลี่ง
นาม้ในประกีาศเจตนารม้ณ์แสีด้งสัีญี่ลัี่กีษณ์ความ้หวังของกีารสีร้าง
สัีนติภาพิ โด้ยม่้คณะผู้่บริหารกีรุงเทุพิม้หานคร สีถานเอกีอัครราชิทูุตญ่ี่�ปุ�น
ประจำาประเทุศไทุย ผู้่แทุนจากีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม้พิิธุ่เช่ิน รัฐบาลี่
ทุ้องถิ�นจังหวัด้ฟูุกูีโอกีะ สีำานักีงานกีรุงเทุพิฯ หอกีารค้าญ่ี่�ปุ�น-กีรุงเทุพิฯ 
สีภาสีำานักีงานความ้มั้�นคงแห่งชิาติ กีระทุรวงกีารต่างประเทุศ สีำานักีงาน
ปรม้าณูเพืิ�อสัีนติ ม้หาวิทุยาลัี่ยเกีษม้บัณฑิิต เป็นต้น 
 ภายในงานรำาลึี่กีสัีนติภาพิแลี่ะนิทุรรศกีาร 2020 ซึ่ึ�งจัด้ขึ�นระหว่างวัน
ทุ่� 6-9 สิีงหาคม้ พิ.ศ. 2563 ณ หอศิลี่ปวัฒนธุรรม้แห่งกีรุงเทุพิม้หานคร 

งานร�าลึกสั้นติภาพื้และนิท้รรศการ 2020 
ประกีอบด้้วยนิทุรรศกีารภาพิถ่ายเหตุกีารณ์โศกีนาฎกีรรม้ ความ้สูีญี่เส่ีย
ของประชิาชินชิาวญ่ี่�ปุ�นทุ่�ได้้รับผ่ลี่กีระทุบจากีกีารทิุ�งระเบิด้ปรม้าณู ณ
เมื้องฮิโรชิิม้า แลี่ะนางาซึ่ากิี เพืิ�อส่ีงเสีริม้สัีนติภาพิแลี่ะรำาลึี่กีถึงความ้สูีญี่
เส่ียจากีเหตุกีารณ์ดั้งกีล่ี่าวโด้ยเปิด้โอกีาสีให้ประชิาชินได้้รับทุราบแลี่ะ
ตระหนักีถึงผ่ลี่กีระทุบจากีกีารใช้ิอาวุธุนิวเคล่ี่ยร์ 
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"ข้นมูว้่นโยกัง
ไส้ื่เกาลัดี"

 “เก�ลััด” วััตถุุดิบแห่งฤดูใบไม้ร่วังของ
ประเทศญี�ปุ� น สำ�ม�รถุรับประท�นได้ตั�งแต่
ในช่ื่วังเด่อนกันย�ยนไปจุนถึุงตุลั�คัม เก�ลััด
เป็นวััตถุุดิบอ�ห�รที�อุดมไปด้วัยสำ�รอ�ห�ร
แลัะพลัังง�นในปริม�ณม�ก “ขนมวุ้ันโยกัง
ไส้ำเก�ลััด” ขนมญี�ปุ� นที� ใช้ื่วััตถุุดิบง่�ยๆแค่ั
เก�ลััด ถัุ�วัแดงกวันแลัะผงวุ้ันเพียงเท่�นั�น
เม่�อรับประท�นมีรสำชื่�ติสัำมผัสำที�นุ่มลิั�นแลัะ
หนึบหนับ รสำหวั�นของถัุ�วัแดงกวันผสำม
ผสำ�นกับกลิั�นหอมที�เป็นเอกลัักษณ์ของ
เก�ลััด เข้�กันได้เป็นอย่�งดีกับชื่�เขียวัญี�ปุ� น
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วั่ต้ถ่ึดิับสื่ำาหรับ 4 ท่ิ�
เกาลัดี
ถั�วแดีงกวน
นำ้าต่าล

ผ่งว้่น
นำ้าเปุ่ล่า

8 ลูก
250 กรัิมู

50 กรัิมู
3 กรัิมู

200 ซ่ซ่

1. เติม้นำ�าลี่งในหม้้อ  ใส่ีผ่งวุ้นลี่งไปต้ม้ด้้วยไฟุกีลี่างคนผ่งวุ้นให้เข้า
กัีนจนนำ�าเดื้อด้ หร่�ไฟุลี่ง ต้ม้ต่อไปอ่กีประม้าณ 1 นาทุ่ 
2. เติม้นำ�าตาลี่ แลี่ะถั�วแด้งกีวน ต้ม้แลี่ะคนให้เข้ากัีนด้้วยไฟุอ่อน                    
3 นาทุ่ นำาหม้้อวางลี่งในนำ�าเยน็เพืิ�อลี่ด้ความ้รอ้นพิร้อม้ทัุ�งคนส่ีวนผ่สีม้
ในหม้้อจนเริ�ม้เหน่ยวจับกัีนเป็นก้ีอน
3. นำาภาชินะหรอืถาด้แช่ิลี่งไปในนำ�าใหพ้ิอเปียกี จากีนั�นเติม้ส่ีวนผ่สีม้
ครึ�งหนึ�งทุ่�ได้้ในข้อ 2 ลี่งในภาชินะ หั�นลูี่กีเกีาลัี่ด้ออกีเป็น 4 ส่ีวนวาง
ลี่งบนส่ีวนผ่สีม้ทุ่�ใส่ีไว้ในภาชินะแล้ี่ว จากีนั�นเติม้ส่ีวนผ่สีม้ทุ่�เหลืี่อลี่งไป 
ทิุ�งไว้จนผิ่วด้้านบนคอ่ยๆแข็งตัว แล้ี่วจึงวางเกีาลี่ดั้ทุ่�เหลืี่อเพืิ�อตกีแตง่
หน้าให้สีวยงาม้ นำาไปแช่ิไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย 30 นาทุ่ เพืิ�อให้วุ้นโย
กัีงแข็งตัว

4. นำาม่้ด้ชุิบนำ�าให้เปียกี หั�นขนม้วุ้นโยกัีงไส้ีเกีาลัี่ด้ ออกีเป็น 4-8 ชิิ�น 
จัด้เร่ยงบนจานให้สีวยงาม้

เพ่ิยงแสีกีน QR Code ด้้วยกีล้ี่องของโทุรศัพิท์ุ
มื้อถือ ทุ่านก็ีสีาม้ารถอ่านวารสีารจากีญ่ี่�ปุ�นในรูป
แบบไฟุล์ี่ PDF พิร้อม้ทัุ�งฉบับย้อนหลัี่งใน 1 ปี
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