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ฤดููหนาวของประเทศญี่่�ปุ่่�น
ประเทศญี่่�ปุ่่�นดิินแดนที่่�อุุดมไปด้้วยธรรมชาติิที่่�สมบููรณ์์และงดงาม
อัันเกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงของฤดููกาลทั้้�ง 4 ซึ่่�งประกอบไปด้้วย ฤดูู
ใบไม้้ผลิิ ฤดููร้้อน ฤดููใบไม้้ร่่วง และฤดููหนาว นัับตั้้�งแต่่โบราณกาล ผู้้�คน
ต่่างสััมผััสถึึงการเปลี่่ย� นแปลงของฤดููกาล และให้้ความเคารพต่่อพรจาก
ธรรมชาติินี้้� สำำ�หรัับฤดููหนาวในประเทศญี่่�ปุ่่�น เริ่่�มต้้นในเดืือนธัันวาคม
จนถึึงเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ในช่่วงฤดููหนาว ภููมิิภาคในฝั่่�งทะเลญี่่�ปุ่่�นจะมีี
หิิมะตกในปริิมาณมาก ในทางกลัับกััน ภููมิิภาคในฝั่่�งมหาสมุุทรแปซิิฟิกิ
จะมีีอากาศที่่อบอุ่
� น่� และแห้้งมากกว่่า อัันเป็็นผลจากลมประจำำ�ฤดููหนาว
พััดผ่่านเข้้าสู่่�ประเทศญี่่�ปุ่่�นและปะทะเข้้ากัับแนวภููเขา ผู้้�คนสามารถ
เพลิิดเพลิินกัับความงดงามของวิิวทิิวทััศน์์อัันเป็็นเอกลัักษณ์์ของฤดูู
หนาวที่่�สรรพสิ่่�งต่่างๆถููกปกคลุุมไปด้้วยหิิมะสีีขาวบริิสุุทธิ์์�ส่่องประกาย
ทำำ�ให้้สััมผััสได้้ถึึงความรู้้�สึึกสดชื่่�น
การเล่่นกีีฬาฤดููหนาว เช่่น สกีี  หรืือ  สเก็็ต  เป็็นหนึ่่�งในกิิจกรรมที่่�
สามารถเพลิิดเพลิินได้้ในช่่วงฤดููหนาว นอกจากนี้้� สำำ�หรัับคนญี่่�ปุ่่�นการ
แช่่น้ำำ��ร้้อนในช่่วงฤดููหนาวนอกจากจะช่่วยให้้ร่่างกายอบอุ่่�นแล้้วยัังช่่วย
ผ่่อนคลายร่่างกายด้้วย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง คนญี่่�ปุ่่�นชื่่�นชอบการแช่่อน
เซ็็นในที่่�กลางแจ้้ง ซึ่่�งสามารถแช่่ร่่างกายในน้ำำ��ร้้อน พร้้อมกัับดื่่�มด่ำำ��กัับ
ความงดงามของธรรมชาติิไปด้้วยกััน
เมื่่�อเข้้าสู่่�เดืือนธัันวาคม ถนนหนทางถููกประดัับประดาไปด้้วยต้้น
คริิสต์์มาสขนาดใหญ่่ที่่�ถููกตกแต่่งด้้วยดวงไฟสีีสัันสวยงาม พร้้อมทั้้�ง
เสีียงเพลงเพื่่�อเฉลิิมฉลองในเทศกาลคริิสต์์มาส ก่่อนจะถึึงเทศกาลปีี
ใหม่่ ระหว่่างวัันที่่� 25-28 ธัันวาคม จะมีีการทำำ�โมจิิ โดยนำำ�ข้้าวมาตำำ�
จนมีีเนื้้�อเนีียนจัับเป็็นก้้อน นอกจากนี้้� ก่อ่ นถึึงวัันสิ้้�นปีียัังมีีการทำำ�ความ
สะอาดบ้้านครั้้�งใหญ่่ เพื่่�อเตรีียมตััวต้้อนรัับปีีใหม่่ที่่�จะมาถึึงซึ่่�งถืือเป็็น
ประเพณีีที่่สื� บื ทอดมาแต่่โบราณที่่มีี� ความสำำ�คัญ 
ั เมื่่อ� ใกล้้ถึงึ เวลาเที่่ย� งคืืน
อัันเป็็นช่่วงเวลาที่่จ� ะเข้้าสู่่�ปีีใหม่่ วัดั วาอารามทั่่�วทั้้�งประเทศญี่่ปุ่� น่� จะเริ่่ม� ตีี
ระฆัังเป็็นจำำ�นวน 108 ครั้้�ง โดยมีีนััยยะหมายถึงึ ให้้ระลึึกถึึงการละเว้้น
ตััณหาในความลุ่่ม� หลงทางโลกจำำ�นวน 108 ประการตามหลัักพุุทธศาสนา
จากนั้้�นในวัันรุ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นเช้้าของวัันปีีใหม่่ คนญี่่�ปุ่่�นจะเดิินทางไปวััด
และศาลเจ้้าเพื่่�อขอพรให้้กัับตััวเองและสมาชิิกในครอบครััว มีีสุุขภาพ                                                                                            
แข็็งแรง เจริิญในหน้้าที่่�การงาน
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สกีีความเพลิิดเพลิินของฤดููหนาว
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คะงะมิิโมจิิ
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เดิินทางไปวััดและศาลเจ้้าในวัันปีีใหม่่
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วิิวทิิวทััศน์์ฤดููหนาวของญี่่�ปุ่่�น

วััตถุุดิิบอาหารของฤดููหนาว
ในแต่่ละฤดููกาล วััตถุุดิิบอาหารแต่่ละชนิิดจะมีีรสชาติิอร่่อยและ
อุุดมไปด้้วยสารอาหารที่่�แตกต่่างกััน “ฤดููกาล” ในที่่�นี้้�แตกต่่างจากช่่วง
เวลาที่่พื� ชื ผัักผลไม้้รวมไปถึงึ ปลาเจริิญเติิบโตออกลููกออกผลจำำ�นวนมาก               
ตามธรรมชาติิ แต่่หมายถึึง ช่่วงเวลาที่่�พืืชพัันธุ์์�อาหารต่่างๆ มีีรสชาติิ

อร่่อยที่่�สุุด  และยัังอุุดมไปด้้วยสารอาหารที่่�อุุดมสมบููรณ์์ อาหารต่่างๆ
เช่่น พืืชผัักผลไม้้และปลา แต่่ละชนิิดต่า่ งมีีช่่วงเวลาที่่มีี� รสชาติิอร่อ่ ยที่่สุุด
�
แตกต่่างกัันไป ในครั้้ง� นี้้�จะขอแนะนำำ�พืชื พัันธุ์์�อาหารในฤดููหนาวของญี่่ปุ่� น่�

อาหารทะเล

ปลาอะคะมุุทซึึ  ปลาอัังโค  หอยนางรม  ปลากะพง
แดงตาโต (ปลาคิิมเมะได) ปููหิิมะ (ปููซููไว)   ปลาตา
เดีียว (ปลาฮิิราเมะ)  ปลาปัักเป้้า  ปลาบุุริิ   หอย
เชลล์์ญี่่�ปุ่่�น  ปลาวาคาซางิิ

ผลไม้้

ส้้ม ส้้มยููสุุ แอปเปิ้้�ล

ผััก

ผัักโคมััทสึึนะ  โกโบ  ตั้้�งโอ๋๋   
หััวไชเท้้า  ผัักกาดขาว  ผััก
ปวยเล้้ง  รากบััว  ฟัักทอง

การแช่่น้ำ�ำ�ร้้อนใส่่ ผลส้้ มยููสุุในวัันโทจิิ

“วัันโทจิิ (วัันเหมายััน)” เป็็นวัันที่่ช่� ว่ งเวลาในตอนกลางคืืนยาวนานที่่สุุด
� ในรอบปีีของ
ประเทศในแถบซีีกโลกเหนืือ สำำ�หรัับในปีี พ.ศ. 2563 ตรงกัับวันั ที่่� 21 ธัันวาคม ชาวญี่่ปุ่� น่�
ในสมััยโบราณมีีภููมิิปััญญาพื้้�นบ้้านในการรัักษาอุุณหภููมิิร่่างกายให้้อบอุ่่�นเพื่่�อป้้องกัันไม่่
ให้้ป่่วยจากโรคหวััด  โดยการแช่่น้ำำ��ร้้อนที่่�ใส่่ผลส้้มยููสุุลงไป และรัับประทานฟัักทองซึ่่�งมีี
สารอาหารสููง
ประสบการณ์์ของคนในสมััยโบราณที่่�สั่่�งสมจนเกิิดเป็็นภููมิิปััญญาที่่�ส่่งต่่อมาถึึงคน
ญี่่ปุ่� น่� ในยุุคปััจจุุบัันเป็็นวิิธีีในการข้้ามผ่่านช่่วงเวลาอัันหนาวเหน็็บในฤดููหนาว  และพร้้อม
รัับการเปลี่่�ยนแปลงของฤดููกาล
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สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวในช่่วงฤดููหนาว
ในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา มีีจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวชาวไทยเดิินทาง
เยืือนประเทศญี่่�ปุ่่�นมากขึ้้�น ไม่่เพีียงแต่่การชมดอกซากุุระฤดููใบไม้้ผลิิ
และการชมใบไม้้เปลี่่�ยนสีีในฤดููใบไม้้ร่่วงเท่่านั้้�น แต่่ในปััจจุุบััน ชาวไทย
จำำ�นวนมากก็็นิยิ มเดิินทางไปเยืือนประเทศญี่่ปุ่� น่� ในฤดููหนาวด้้วยเช่่นกััน
จากสถิิติิขององค์์การส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศญี่่�ปุ่่�น (JNTO)
รายงานว่่า ในช่่วงเดืือนธัันวาคม ปีี พ.ศ. 2562 มีีนัักท่อ่ งเที่่�ยวชาวไทย
จำำ�นวน 164,900 คน เดิินทางเยืือนประเทศญี่่ปุ่� ่�น (เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
ช่่วงเวลาเดีียวกัันในปีี พ.ศ. 2561 เติิบโตขึ้้�นถึงึ 28.5%)

อากาศหนาวเหน็็บในฤดููหนาวของประเทศญี่่�ปุ่่�น มีีหลายภููมิิภาค
ที่่�มีีหิิมะตกซึ่่�งสามารถเพลิิดเพลิินกัับความงดงามที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ของ
วิิวทิิวทััศน์์สีีขาวของหิิมะ สรรพสิ่่�งต่่างๆถููกปกคลุุมไปด้้วยหิิมะสีีขาว
บริิสุุทธิ์์�ช่่วยให้้สััมผััสได้้ถึึงความสดชื่่�น ในปััจจุุบัันมีีสถานที่่�ที่่�สามารถ
เพลิิดเพลิินกัับกีีฬาฤดููหนาวอย่่าง สกีี  หรืือ  สโนว์์บอร์์ด อยู่่�หลาย
แห่่ง  หิิมะของประเทศญี่่�ปุ่่�นมีีลัักษณะอ่่อนนุ่่�ม จึึงถููกเรีียกว่่า “Snow
Powder” ซึ่่�งเป็็นเสน่่ห์์ดึึงดููดนัักสกีีและนัักสโนว์์บอร์์ดจำำ�นวนมาก 

ล่่องเรืือชมธารน้ำำ��แข็็ง
ณ เมืืองอะบะชิิริิ (จัั งหวัั ดฮอกไกโด)
เมืองอะบะชิริ ตั้งอยู่ที่เส้นละติจูด 40 องศาเหนือ บริเวณชายฝั่งทะเล
โอคอตสก์ ซึ่งเป็นจุดใต้สุดของทะเลธารน�้ำแข็ง การล่องเรือ“ออโรร่า” ช่วย
เปิดประสบการณ์ทแี่ สนเพลิดเพลินในการชมธารน�้ำแข็งสขี าวขนาดมหมึ าที่
ลอยมาจากทางใต้ของแม่น�้ำอามูร์ในช่วงกลางฤดูหนาว   
ในช่่วงเวลาที่่�ธารน้ำำ��แข็็งล่่องลอยมายัังสามารถชมบรรดาสััตว์์น้ำำ��นานา
ชนิิด เช่่น คลีีโอเน่่ (นางฟ้้าทะเล) แมวน้ำำ�� รวมไปถึึงบรรดานกต่่างๆที่่เ� กาะตาม
ธารน้ำำ��แข็็ง นอกจากนั้้�นยัังสามารถเห็็นสััตว์์ป่่าหายากที่่�อาศััยอยู่่�บนพื้้�นดิิน                                                                                                           
เช่่น  สุุนััขจิ้้�งจอกแดง และ กวางเอโซ เป็็นต้้น

©JNTO

©JNTO

บ้้านรููปแบบกััชโชสุุคุุริิในชิิระคะวะ
โกะและโกะคะยะมะ (จัังหวััดกิิฟุุและจัังหวััดโทยะมะ)
ในปีี พ.ศ. 2538 หมู่่�บ้้านที่่มีีบ้
� ้านรููปแบบกััชโชสุุคุุริิ ในชิิระ
คะวะโกะ (จัังหวััดกิิฟุุ) และโกะคะยะมะ (จัังหวััดโทยะมะ) ได้้
รัับการขึ้้�นทะเบีียนเป็็นมรดกโลกทางวััฒนธรรม
หมู่่�บ้้านที่่�ถููกสร้้างในรููปแบบกััชโชสุุคุุริิจำำ�นวนหลายหลััง ©JNTO
ซึ่่�งสร้้างโดยเกษตรกร ตั้้�งอยู่่�ระหว่่างแนวเขา กิินพื้้�นที่่�ตั้้�งแต่่                           
ชิิระคะวะโกะไปจนถึึงโกะคะยะมะ ประกอบไปด้้วยหมู่่�บ้้านโอะกิิมะจิิ หมู่่�บ้้านไอโนะคุุระ และหมู่่�บ้้านสุุกะนุุมะ
เนื่่�องจากหมู่่�บ้้านเหล่่านี้้�ตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ห่่างไกล จึึงสร้้างด้้วย “รููปแบบกััชโชสุุคุุริิ” ที่่มีี� หลัังคาลาดชัันมุุงด้้วยฟางข้้าว
เพื่่�อรัับมือกั
ื ับพายุุหิิมะที่่รุุ� นแรงในฤดููหนาว ชั้้�นบนของบ้้านยัังถููกออกแบบเพื่่�อใช้้เลี้้�ยงหนอนไหม
ชิระคะวะโกะและโกะคะยะมะมีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนตลอดทัง้ ปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงฤดูหนาวบริเวณพืน้ ที่
นี้เป็นพื้นที่ที่มีพายุหิมะตกหนักเป็นบริเวณกว้าง ภาพวิวทิวทัศน์ของบ้านเรือนรูปแบบกัชโชสุคุริที่ตั้งอยู่ระหว่าง
แนวเขาถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวบริสุทธิ์ในฤดูหนาว งดงามเกินกว่าจินตนาการ
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เทศกาลคะมะคุุระ
(จัั งหวัั ดอากิิ ตะ)

เมื่่อหิ
� มิ ะตกหนััก จะมีีประเพณีีการสร้้างบ้้านจากหิิมะเป็็น
รููปทรงโดม เรีียกว่่า “คะมะคุุระ” ในฝั่่�งพื้้�นที่่�ติดิ ทะเลญี่่ปุ่� ่�น
ของจัังหวััดอากิิตะ มีีการสืืบทอดพิิธีีกรรมบููชาเทพเจ้้าในบ้้าน
หิิมะ “คะมะคุุระ” มาตั้้�งแต่่ในสมััยโบราณ โดยเทศกาลคะ
มะคุุระโบเดน ของเมืืองโยะโคะเทะ จัังหวััดอากิิตะ ถืือเป็็น
เทศกาลที่่�มีีชื่่�อเสีียงอย่่างมาก  เมื่่�อเดิินไปตามท้้องถนนใน
ยามเย็็นย่ำำ��ค่ำำ��คืืน จะมองเห็็นแสงเทีียนสว่่างไสวภายในบ้้าน
©BUD international /amanaimages
คะมะคุุระที่่�ทำำ�จากหิิมะที่่มีี� ความสููง 3 เมตร กว้้าง 3.5 เมตร
เด็็กๆที่่�อยู่่�ด้้านในจะเชื้้�อเชิิญแขกให้้เข้้ามาเยี่่�ยมด้้านในด้้วย
ภาษาท้้องถิ่่�น พร้้อมทั้้�งเชื้้�อเชิิญให้้ดื่่�มเครื่่�องดื่่�มและโมจิิ บรรยากาศเหล่่านี้้�ให้้ความรู้้�สึึกราวกัับอยู่่�ในหนัังสืือภาพนิิทานของญี่่�ปุ่่�น

ล่่องเรืือชมวิิวทิิวทััศน์์
แม่่น้ำ�ำ�โฮะริิคะวะ (จัั งหวัั ดชิิมาเนะ)
ปราสาทมััทสึึเอะ สมบััติิประจำำ�ชาติิของประเทศญี่่ปุ่� ่�น สามารถนั่่�งเรืือไปตาม
คููน้ำำ��รอบตััวปราสาทเพื่่�อชมความงดงามของปราสาทแห่่งนี้้� การล่่องเรืือเล็็กๆไป
พร้้อมกัับซึึมซัับบรรยากาศแบบญี่่�ปุ่่�นโบราณ  และชมความงดงามของปราสาท
มััทสึึเอะ ถืือเป็็นสุุนทรีียะ ซึ่่ง� สามารถเพลิิดเพลิินกัับสถาปััตยกรรมของปราสาทที่่�
ยัังหลงเหลืือจากกาลเวลากว่่า 400 ปีี ไปพร้้อมกัับธรรมชาติิของป่่าไม้้และแม่่น้ำำ��
โฮะริิคะวะได้้ทุุกฤดููกาล โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การล่่องเรืือลำำ�น้้อยไปตามสายน้ำำ��ใน
ฤดููหนาว ถืือเป็็นทิิวทััศน์์ประจำำ�ฤดููกาลของท้้องถิ่่�นนี้้� โดยสามารถเพลิิดเพลิินกัับ
วิิวทิิวทััศน์์ของฤดููหนาวไปพร้้อมกัับอุุณหภููมิิที่่�อบอุ่่�นจากโต๊๊ะโคะทััตสึึบนเรืือ  ซึ่่�ง
เป็็นอุุปกรณ์์ให้้ความอบอุ่่�นแบบดั้้�งเดิิมของญี่่ปุ่� ่�น
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ชมดอกซากุุระในจัังหวััดโอกิินาวา
(จัั งหวัั ดโอกิิ นาวา)

ในประเทศญี่่ปุ่� น่�  ดอกซากุุระจะเริ่่ม� บานในจัังหวััดโอกิินาวา
เร็็วที่่�สุุด ดอกซากุุระในจัังหวััดโอกิินาวา มีีชื่่�อสายพัันธุ์์�ว่่า                    
“ริิวกิิวคัังฮิิซากุุระ” ซึ่่�งมีีลัักษณะพิิเศษที่่�เวลาร่่วงโรย จะร่่วง
โรยลงทั้้�งดอก แตกต่่างกัับสายพัันธุ์์� “โซะเมโยะชิิโนะ” ที่่กลีีบ
�
ดอกไม้้ร่่วงโปรยปราย ซากุุระสายพัันธุ์์�นี้้�ดอกจะบานห้้อยหััว
ลงด้้านล่่าง มีีดอกสีีชมพููเข้้ม ซึ่่�งตััดกัับสีีสัันสดใสของท้้องฟ้้า
สำำ�หรัับจังั หวััดโอกิินาวา “คัังฮิิซากุุระ” จะเริ่่ม� ผลิิดอกบานตั้้ง� แต่่                                                                                    
ช่่วงกลางเดืือนมกราคม และในช่่วงกุุมภาพัันธ์์ หลายพื้้�นที่่ใ� นจัังหวััด
โอกิินาวาจะจััดงานชมดอกซากุุระ ความงดงามที่่น่� า่ อััศจรรย์์ใจของ
ดอกซากุุระที่่�ผลิิบานไปทั่่�วทุุกพื้้�นที่่�ในจัังหวััดโอกิินาวา โดยเริ่่�มผลิิ
บานจากทิิศเหนืือลงสู่่�ทิิศใต้้ และจากยอดเขาลงสู่่�เชิิงเขา
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กีีฬาฤดููหนาว
“กีีฬาฤดููหนาว” คืือ การเล่่นกีีฬาบนพื้้�นหิิมะ เช่่น สกีี และ สโนว์์
บอร์์ด  เป็็นต้้น กีีฬาฤดููหนาวไม่่จำำ�กััดเพีียงแค่่การแข่่งขัันเท่่านั้้�น แต่่ยััง
สามารถเพลิิดเพลิินในรููปแบบการพัักผ่่อนหย่่อนใจได้้ด้้วยเช่่นกััน
สภาพภููมิิอากาศของประเทศญี่่�ปุ่่�นนั้้�นเหมาะสำำ�หรัับการเล่่นกีีฬา
ฤดููหนาวเป็็นอย่่างยิ่่�ง ฤดููหนาวเกิิดจากการปกคลุุมของมวลอากาศเย็็น
จากไซบีีเรีีย ซึ่่�งเป็็นมวลอากาศที่่�หนาวเย็็นที่่�สุุดในโลก  ประเทศญี่่�ปุ่่�น
อยู่่�ในแนวเส้้นละติิจููดเดีียวกัับทวีีปยุุโรป และได้้รัับอิิทธิิพลของแนว
ปะทะอากาศเย็็นจากทวีีปเอเชีียเป็็นประจำำ� จึึงทำำ�ให้้เกิิดมวลอากาศเย็็น
มวลอากาศเย็็นจากไซบีีเรีียที่่�ดููดซัับความชื้้�นจากทะเลญี่่�ปุ่่�นในระหว่่าง
เคลื่่�อนที่่�เข้้าสู่่�ประเทศญี่่ปุ่� ่�นทำำ�ให้้พื้้�นที่่�ด้้านฝั่่�งทวีีปเอเชีียเกิิดหิิมะตก
อีีกหนึ่่�งเหตุุผลสำำ�คััญที่่�ส่่งเสริิมให้้ประเทศญี่่�ปุ่่�นมีีสภาพแวดล้้อมที่่�
เหมาะสำำ�หรัับการเล่่นกีีฬาฤดููหนาว คืือ พื้้น� ที่่� 4 ใน 5 ของประเทศญี่่�ปุ่น่�
เป็็นพื้้�นที่่�ภููเขา เส้้นทางเจแปนแอลป์์ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็นพื้้�นที่่�ด้้านเหนืือ 
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กลาง และใต้้ พาดผ่่านบริิเวณกลางเกาะฮอนชูู ซึ่่�งเป็็นเกาะที่่�มีีขนาด
ใหญ่่ที่่�สุุดในบรรดา 4 เกาะสำำ�คััญของประเทศญี่่�ปุ่่�น ภููเขาหลายลููกใน
แนวภููเขาตามเส้้นทางเจแปนแอลป์์มีีความสููงมากกว่่า 2,500 เมตร ถููก
ปกคลุุมไปด้้วยหิิมะตลอดในช่่วงฤดููหนาว และด้้วยเหตุุที่่พื้้� น� ที่่ใ� นบริิเวณ
นี้้�สามารถเดิินทางมาถึึงได้้สะดวกโดยการสััญจรรถไฟ หรืือ ทางด่่วนจาก
ภููมิิภาคคัันโต ชููบุุ และคิิงกิิ (ประกอบไปด้้วย กรุุงโตเกีียว เมืืองนาโกย่่า
และ จัังหวััดโอซาก้้า เป็็นศููนย์์กลางของแต่่ละภููมิภิ าค) ซึ่่ง� เป็็นเมืืองใหญ่่
ทำำ�ให้้กลายเป็็นสถานที่่�ที่่�ได้้รัับความนิิยมสำำ�หรัับการเล่่นกีีฬาฤดููหนาว
ไปโดยปริิยาย
ฤดูกาลในการเล่นกีฬาฤดูหนาวของประเทศญี่ปนุ่ เริม่ ต้นตัง้ แต่เดือน
ธันวาคมไปจนถึงกุมภาพันธ์ พืน้ ทใี่ นการเล่นกีฬาฤดูหนาวส่วนใหญ่บน
เกาะฮอนชู สามารถเดินทางอย่างสะดวกสบายด้วยรถไฟ  และ เก้าอี้
ลอยฟ้า รวมไปถึงยังมีการประดับไฟในตอนกลางคืน มีลานสกีหลาย
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แห่งซึ่งอยูใ่ กล้กบก
ั รงุ โตเกียวตลอดเส้นทางรถไฟสายโจเอทสึ เช่น ทสึจทิ ะรุ 
นะคะซะโตะ อิวัปปะระ ยูซะวะ อิจิอุจิ ชิโอะซะวะ อุระสะ โคอิเดะ และ
โอจิยะ เป็นต้น นอกจากนยี้ งั มี “ลานสกีซุกะไดระ” พืน้ ที่สกีรีสอร์ทที่ตัง้ อยู่
บนเส้นทางรถไฟสายชิเนทสึ ระหว่างภูเขาอะสุมะยะ และภูเขาเนโกะ
“ภููเขาซาโอะ” พื้้�นที่่รีี� สอร์์ทซึ่่ง� อยู่่�ในพื้้�นที่่จั� งั หวััดมิยิ างิิเชื่่อ� มต่่อไปจนถึึง
จัังหวััดยามะงาตะ ได้้รัับการยกย่่องว่่าเป็็นลานสกีีที่่�มีีขนาดใหญ่่ที่่�สุุด และ
มีีการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์อำำ�นวยความสะดวกต่่างๆที่่�ดีีที่่�สุุดในภููมิิภาคโทโฮะขุุ                                                                                           
นอกจากนี้้�ยัังมีีปรากฏการณ์์ทางธรรมชาติิที่่�มีีชื่่�อเสีียงของต้้นสนที่่�ถููก
ปกคลุุมไปด้้วยน้ำำ��แข็็งจนถููกขนานนามว่่า “ปีีศาจหิิมะ (จุุเฮีียว)” ซึ่่ง� ถืือเป็็น
วิิวทิิวทััศน์์ประจำำ�ฤดููหนาวที่่�มีีความงดงามยิ่่�ง
ฮอกไกโดอยูใ่ นเส้นละติจดู เหนือ ท�ำให้สามารถเล่นสกีได้ตงั้ แต่ในช่วงต้น
เดือนธันวาคมไปจนถึงปลายเดือนเมษายน ลานสกีส่วนใหญ่มพี น้ื ที่ลาดเอียง
หลายระดับ ซึ่งไม่เพียงแต่ท้าท้ายนักเล่นสกีที่มีความช�ำนาญเท่านั้น แต่ยัง
ปลอดภัยส�ำหรับผู้หัดเริ่มเล่นสกีด้วยเช่นกัน ลานสกีหลายแห่งอยู่ใกล้เมือง
ใหญ่ๆในจังหวัดฮอกไกโด 
นอกจากนี้้� ยัังสามารถเพลิิดเพลิินไปกัับการเล่่นกีีฬาสเก็็ตในลานสเก็็ต 
กลางแจ้้งและแม่่น้ำำ��หลายแห่่ง ซึ่่�งอยู่่�ใกล้้พื้้�นที่่�ในเมืือง เช่่น “ฮาโกะเนะ”
สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวใกล้้ๆภููเขาไฟฟููจิิ ที่่�มีีลานสเก็็ตดีีๆอยู่่� ซึ่่�งสามารถเดิินทาง
ด้้วยรถไฟโดยใช้้เวลาไม่่ถึึง 2 ชั่่�วโมงจากกรุุงโตเกีียว  
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การตกปลาวะคะซะงิิ
บนพื้้�นน้ำำ��แข็็ง

“ปลาวะคะซะงิิ” ปลาในตระกููลสายพัันธุ์์�กระดููก
©JNTO
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แข็็งชนิิดหนึ่่ง�  อาศััยอยู่่�ในแหล่่งน้ำำ��เย็็น เช่่น อ่่าว และ
แม่่น้ำำ��ของประเทศญี่่ปุ่� น่� ปลาชนิิดนี้้เ� มื่่อ� โตเต็็มวััยมีีขนาดประมาณ 10-15 ซ.ม. มีีลัักษณะเป็็นปลาเนื้้�อขาวมีีรสชาติิที่อร่
่� อ่ ยเป็็นเอกลัักษณ์์ ใน
ฝั่่�งทะเลญี่่�ปุ่่�น มีีแหล่่งอาศััยอยู่่�บริิเวณจัังหวััดชิิมาเนะ ในขณะที่่�ในฝั่่�งมหาสมุุทรแปซิิฟิกมีี
ิ แหล่่งอาศััยอยู่่�อย่่างหนาแน่่นตั้้�งแต่่บริิเวณจัังหวััด 
ชิิบะยาวไปจนถึึงฮอกไกโด “ปลาวะคะซะงิิ” มีีฤดููกาลวางไข่่ในฤดููหนาว ซึ่่ง� ในฤดููกาลนี้้�ปลาจะอุุดมไปด้้วยไขมััน มีีรสชาติิอร่่อย โดยนิิยมนำำ�
มาทำำ�เป็็นปลาเทมปุุระ หรืือ ชุุบแป้้งทอด 
วิิธีีการตกปลาวะคะซะงิิ ที่่�มีีชื่่�อมากที่่สุุด คื
� ือ “วิิธีีการเจาะรููตกปลาบนพื้้�นผิิวน้ำำ��แข็็ง” แม่่น้ำำ��ที่่�อยู่่�ในเขตอากาศหนาว เมื่่�อเข้้าสู่่�ฤดููหนาว
พื้้�นผิิวจะกลายเป็็นน้ำำ��แข็็ง วิิธีีการตกปลาดัังกล่่าว เริ่่�มต้้นจากการเจาะรููพื้้�นน้ำำ��แข็็งขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลางประมาณ 20 ซ.ม. จากนั้้�นก็็เริ่่�ม
หย่่อนเอ็็นตกปลาลงไป ซึ่่�งช่่วงเวลาตั้้�งแต่่ปลายเดืือนธัันวาคม เป็็นต้้นไป ผิิวแม่่น้ำำ��ลำำ�ธารจะเป็็นน้ำำ��แข็็งที่่�มีีความคงตััวทำำ�ให้้สามารถตกปลา
ด้้วยวิิธีีการนี้้�ได้้ หลัังจากตกปลาวะคะซะงิิได้้ ผู้้�คนยิ่่�งเพลิิดเพลิินไปกัับการนำำ�ปลาที่่ตก
� ได้้มาปรุุงอาหารและรัับประทานภายในเต็็นท์์
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อนเซ็็น
การแช่่ในบ่่อน้ำำ��ร้อ้ นช่่วยผ่่อนคลายทั้้�งร่่างกายและจิิตใจ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่ง� สำำ�หรัับคนญี่่ปุ่� น่�  การแช่่น้ำำ��ร้อ้ นยัังถืือเป็็นกิิจวััตรที่่ข� าดเสีียไม่่ได้้
และในขณะเดีียวกัันก็็ถืือเป็็นความเพลิิดเพลิินอย่่างยิ่่ง�  บ่่ออนเซ็็นที่่เ� กิิด
ขึ้้�นตามธรรมชาติิ ถือื เป็็นสถานที่่�ช่่วยผ่่อนคลายในทุุกพื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศ
ญี่่ปุ่� ่�น มาตั้้�งแต่่ในสมััยโบราณ 
อนเซ็็น ถืือเป็็นแหล่่งในการพัักผ่่อนหย่่อนใจที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับคน

ญี่่�ปุ่่�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง อนเซ็็นในที่่�กลางแจ้้ง ซึ่่�งสามารถดื่่�มด่ำำ��ไปกัับ
วิิวทิิวทััศน์์ทางธรรมชาติิพร้้อมกัับการแช่่น้ำำ��ร้อ้ น พลางฟัังเสีียงสายน้ำำ��ที่่�
ไหลผ่่านไปตามลำำ�ธาร สายลมพััดโชยสััมผััสผิิวกายอย่่างแผ่่วเบา อบอวล
ไปด้้วยกลิ่่�นของอนเซ็็น อีีกทั้้�งสีีเขีียวชอุ่่ม� ของต้้นไม้้ใบหญ้้าให้้กลิ่่น� หอม
สดชื่่�น ใบไม้้เปลี่่�ยนสีีร่่วงโรยตามแรงลม วารสารจากญี่่ปุ่� ่�นฉบัับนี้้�จะขอ
แนะนำำ�วิิธีีการและมารยาทในการแช่่อนเซ็็นของญี่่ปุ่� ่�น

วิิธีก
ี ารแช่่อนเซ็็น
1. ถอดเสื้้�อผ้้าทุุกชิ้้�นออกเก็็บไว้้ ในห้้องแต่่งตััว สำำ �หรัับผู้้�ที่่�
มีีผมยาวก่่อนลงไปในบ่่ออนเซ็็นต้้องมััดรวบผมให้้เรีียบร้้อย

2.	ชำำ�ระล้้างร่่างกายให้้ สะอาดในบริิเวณที่่� อาบน้ำำ�� ไม่่ ลงไป
อาบน้ำำ��ภายในบ่่ออนเซ็็น

3. ใช้้ขัันตัักน้ำำ��อุ่่�นในอนเซ็็นและราดลงบนร่่างกายหลายๆ
ครั้้�ง (เพื่่�อให้้ ร่่างกายปรัับตัั วไม่่ ให้้ ความดัั นโลหิิ ตพุ่่�งสูู งฉัั บ
พลััน)

4. เมื่่�อร่่างกายปรัับอุุ ณหภูู มิิได้้ แล้้ ว ค่่ อยๆแช่่ร่่างกายลง
ในบ่่ออนเซ็็น ไม่่ห่่มผ้้าเช็็ดตััวหรืือผ้้าเช็็ดหน้้าลงไปในบ่่ออน
เซ็็น (ระวัังอย่่าแช่่น้ำ�ำ�ร้้อนนานเกิินไปจนหน้้ามืืดเป็็ นลม)

7. เช็็ดและเป่่ าผมให้้แห้้งนั่่�งพัก
ั ให้้อุุณหภููมิิในร่่างกายลดลง
ด้้วยลมจากธรรมชาติิ แต่่ ไม่่ตากลมนานจนร่่างกายเย็็นเกิิน
ไป เพื่่�อป้้ องกัันไม่่ ให้้ร่่างกายเจ็็ บป่่ วย

6. เช็็ ดร่่างกายให้้ แห้้ งในบริิเวณที่่� อาบน้ำำ�� เพื่่�อไม่่ ให้้ เปีี ยก
บริิเวณห้้องแต่่งตััว (และอย่่าลืืมเช็็ดฝ่่ าเท้้าให้้แห้้ง)

5. หลัังจากแช่่อนเซ็็น ไม่่ต้้องอาบน้ำำ��อีีกครั้้�ง เพื่่�อรัักษาไม่่ ให้้
แร่่ธาตุุที่่�เป็็ นประโยชน์์ ต่่อร่่างกายซึ่่�งได้้รับ
ั จากการแช่่น้ำ�ำ�อน
เซ็็นถููกชะล้้างไป

(อ้้างอิิงข้้อมููลจาก : Nipponia Discovering Japan No.26)

มารยาทและข้้อควรระวัังในการแช่่อนเซ็็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ชำำ�ระล้้างเหงื่่�อและสิ่่�งสกปรกออกจากร่่างกายก่่อนลงแช่่อนเซ็็น
ไม่่ห่่มผ้้าเช็็ดตััวลงในบ่่ออนเซ็็น
ไม่่ว่่ายน้ำำ��ในบ่่ออนเซ็็น
หลีีกเลี่่�ยงการลงแช่่น้ำำ��ในบ่่ออนเซ็็นหลัังดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
หลีีกเลี่่�ยงการลงแช่่น้ำำ��ในบ่่ออนเซ็็นทัันทีีหลัังพึ่่�งรัับประทานอาหาร
หลีีกเลี่่�ยงการลงแช่่น้ำำ��ในบ่่ออนเซ็็นทัันทีีหลัังพึ่่�งออกกำำ�ลัังกาย

7. หลีีกเลี่่�ยงการลงแช่่น้ำำ��ในบ่่ออนเซ็็นเมื่่�อไม่่สบาย เช่่น เป็็นหวััด 
8. สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ ผู้้�มีีโรคประจำำ�ตััว เช่่น ความดัันโลหิิตสููง โรคหลอด
เลืือดแดงแข็็ง โรคหััวใจ โรคเกี่่�ยวกัับระบบหายใจ กรุุณาหลีีกเลี่่�ยงการ
ลงแช่่น้ำำ��ในบ่่ออนเซ็็นที่่�มีีอุุณหภููมิิสููงกว่่า 42๐C

อาตะมิิอนเซ็็น
(จัั งหวัั ดชิิ สุุโอะกะ)

หากกล่่าวถึึง “อนเซ็็น” คนญี่่�ปุ่่�นมัักจะนึึกถึึง “อาตะมิิ
อนเซ็็น” เป็็นสถานที่่แ� รก อีีกทั้้�งยัังเป็็นสถานที่่ที่� คู่่�รั
่� กนิ
ั ยิ มเดิิน
ทางไปดื่่�มน้ำำ��ผึ้้�งพระจัันทร์์หลัังจากแต่่งงาน นอกจากนี้้� ภาย
หลัังจากการเจริิญเติิบโตทางด้้านเศรษฐกิิจในทศวรรษที่่� 60
อาตะมิิ เต็็มไปด้้วยนัักท่่องเที่่�ยวและกลุ่่�มทััวร์์ นัักท่่องเที่่�ยว
จำำ�นวนมากนิิยมนอนพัักค้้างคืืน ดื่่�มด่ำำ�กั
� ับอาหารเลิิศรส และ
ปิิดท้า้ ยด้้วยการแช่่อนเซ็็นก่่อนเดิินทางกลัับ ด้ว้ ยเหตุุนี้้� โรงแรม
ขนาดใหญ่่หลายแห่่ง จึึงมีีห้้องพัักจำำ�นวนมาก ขนาด 100-200
ห้้อง รวมถึึงมีีห้้องอาหารขนาดใหญ่่ และอุปุ กรณ์์อำำ�นวยความ
สะดวกต่่างๆ  

©GYRO PHOTOGRAPHY/a.collectionRF /amanaimages

โดโกะอนเซ็็น
(จัั งหวัั ดเอฮิิ เมะ)

ในปีี พ.ศ. 2536 ภาพยนตร์์แอนิิเมชัันเรื่่อ� ง “Spirited Away” ได้้รับั รางวััลภาพยนตร์์
แอนิิเมชัันยอดเยี่่�ยม จากการประกวดรางวััลออสการ์์ครั้้�งที่่� 75 หนึ่่�งในฉากหลัังที่่�ปรากฎ                                                                                                            
ในภาพยนตร์์ แ อนิิ เ มชัั น เรื่่� อ งนี้้� ได้้ ใช้้ ต้้ น แบบมาจาก  “โดโกะอนเซ็็ น ” ในจัั ง หวัั ด                              
เอฮิิเมะ และถืือเป็็น 1 ใน 3 อนเซ็็นที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุุดในประเทศญี่่�ปุ่่�น  ภายในอนเซ็็นแห่่งนี้้�                                                                            
มีีโรงอาบน้ำำ��อะซุุกะ ซึ่่�งจำำ�ลองสถาปััตยกรรมด้้วยรููปแบบโบราณในสมััยอะซุุกะ (พ.ศ.
1135-1253) ภายในตกแต่่งภายใต้้แนวความคิิด “โดโกะอนเซ็็นแบบโบราณ” มีีการจััด
แสดงชิ้้น� งานศิิลปะต่่างๆ ที่่มีี� ความเกี่่ย� วข้้องกัับตำำ�นานหรืือเรื่่อ� งเล่่าของอนเซ็็นแห่่งนี้้� เช่่น
งานหััตถกรรมโบราณของจัังหวััดเอฮิิเมะ และ งานศิิลปะชั้้�นสููง ตกแต่่งทั้้�งในห้้องแช่่อน
เซ็็นและในพื้้�นที่่�อื่่�นๆจำำ�นวนมากมายหลายชิ้้�น

เบปปุุอนเซ็็น
(จัั งหวัั ดโออิิ ตะ)

©JNTO

©JNTO

©JNTO

“เบปปุุ” แหล่่งอนเซ็็นที่่�มีีชื่่�อเสีียงในจัังหวััดโออิิตะ ภายในเบป
ปุุมีีบ่่ออนเซ็็นขนาดใหญ่่ 8 แห่่ง เรีียกว่่า “เบปปุุฮััทโต (บ่่อน้ำำ��พุุร้้อน
ทั้้�ง 8 แห่่งเบปปุุ)” มีีโรงแรมแบบเรีียวคััง เกสต์์เฮ้้าส์์ ร้า้ นอาหารและ
เครื่่อ� งดื่่ม� อยู่่�มากมาย อีีกทั้้�งยัังมีีน้ำำ��พุุร้อ้ นนานาประเภท เช่่น อนเซ็็น
โคลน อนเซ็็นอบทรายร้้อน อนเซ็็นอบไอน้ำำ�� เป็็นต้้น เบปปุุไม่่ได้้มีีชื่่อ�
เสีียงเฉพาะการแช่่น้ำำ��ในบ่่ออนเซ็็นเพีียงเท่่านั้้�น แต่่ยังั มีี “ทััวร์์อนเซ็็น
บ่่อนรก” ซึ่่ง� เป็็นที่่นิ� ยิ มอย่่างมาก ทััวร์์อนเซ็็นบ่่อนรก มีีบ่่ออนเซ็็นรููป
แบบแปลกๆที่่�มองแล้้วคล้้ายกัับสถานที่่�ในนรก เช่่น น้ำำ��พุุร้อ้ น และ
โคลน ที่่�มีีควัันพวยพุ่่�งออกมา เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ยัังมีี “ทะเลนรก”
ที่่�สีีของน้ำำ��เป็็นสีีฟ้้าครามราวกัับสีีของน้ำำ��ทะเล เนื่่�องจากน้ำำ��มีีส่่วน
ประกอบของแร่่ธาตุุไอรอนซััลเฟต อยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก  “นรกบ่่อ
เลืือด” ที่่สีี� ของโคลนในบ่่อเป็็นสีีแดงฉานราวกัับสีีเลืือด เนื่่�องจากมีี
แร่่ธาตุุไอรอนออกไซด์์ อยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก รวมถึงึ “นรกของพระ” ที่่�
มีีฟองปุุดๆ ขึ้้�นมาจากโคลนร้้อน เป็็นต้้น ผู้้�เยี่่ย� มชมจึึงสามารถสััมผััส
ได้้ถึึงพลัังของโลกจากประสบการณ์์ชมทััวร์์อนเซ็็นบ่่อนรก
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อาหารประจำำ�ฤดููหนาว
ประเทศไทยมีีอากาศร้้อนและระดัับความชื้้�นคงที่่�เกืือบตลอดทั้้�งปีี
พอเข้้าสู่่�ฤดููหนาว คนไทยชอบทานอาหารที่่�ช่่วยให้้ร่่างกายอบอุ่่�นขึ้้�น
เช่่น ข้้าวต้้ม หรืือ หมููกระทะ เป็็นต้้น สำำ�หรัับประเทศญี่่ปุ่� ่�น ที่่�ฤดููหนาว
มีีอากาศหนาวอย่่างต่่อเนื่่�อง อาจทำำ�ให้้ร่า่ งกายเจ็็บป่่วยได้้ง่า่ ย ชาวญี่่ปุ่� น่�
จึึงรัับประทานอาหารจำำ�พวก  “นาเบะ (หม้้อไฟ)” เพื่่�อช่่วยให้้ร่่างกาย

อบอุ่่�นขึ้้�น นอกจากนี้้� ยัังกล่่าวกัันว่่าวััตถุุดิิบอาหารอย่่าง ฟัักทอง ราก
บััว และ โกโบ มีีสารอาหารปริิมาณสููงและช่่วยให้้ร่า่ งกายอบอุ่่น� อีีกด้้วย
ในโอกาสนี้้�จะขอแนะนำำ�เมนููอาหารที่่รั� บั ประทานกัันในช่่วงฤดููหนาวของ
ประเทศญี่่ปุ่� ่�น

โอะเซะจิิเรีียวริิ
โอะเซะจิิเรีียวริิ เป็็นอาหารที่่�รัับประทานในช่่วง 3 วัันแรก
ของเทศกาลปีีใหม่่ (ตั้้�งแต่่วััน 1-3 มกราคม) เนื่่�องจากต้้อง
รัับประทานอาหารนี้้�ไปตลอด  3 วััน จึึงต้้องเตรีียมอาหารที่่�
สามารถรัับประทานได้้ถึึงแม้้ว่่าจะผ่่านไปแล้้วหลายวััน โดย
เฉพาะอย่่าง “โอะเซะจิิเรีียวริิ” อาหารที่่�ผ่่านกระบวนการ
ถนอมอาหารนำำ� มาจัั ด วางในกล่่ อ งอาหารที่่� เ คลืื อบอย่่ า ง
สวยงาม มีีอาหารที่่รั� ับประทานในช่่วงปีีใหม่่เพื่่�ออวยพรให้้ตััว
เองและครอบครััวมีีสุุขภาพร่่างกายแข็็งแรงและเจริิญรุ่่�งเรืือง
เช่่น “กุ้้�งต้้มหรืือกุ้้�งย่่าง” เนื่่�องจากกุ้้�งเมื่่�อปรุุงสุุกมีีลัักษณะ
หลัังโค้้งงอ จึึงเปรีียบเทีียบดััง การขอพรให้้มีีสุุขภาพร่่างกาย
แข็็งแรงอายุุยืืนยาวจนหลัังโค้้งงอ รวมไปถึึง “คุุริิคิินตง” คืือ 
อาหารรููปทรงกลมคล้้ายขนมดัังโงะสีีทองทำำ�จากเกาลััด สื่่�อ
ความหมายถึึง ทรััพย์์สมบััติิ ขอให้้มีีโชคลาภด้้านการเงิิน
อาหารแต่่ละอย่่างต่่างใส่่ความรู้้�สึึกปรารถนาดีีเพื่่�ออำำ�นวย
ความสุุขให้้กับั ครอบครััว

ซุุปโอะโซนิิ
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ซุุปโอะโซนิิเป็็นเมนููอาหารอีีกชนิิดหนึ่่ง� ที่่ข� าดเสีียไม่่ได้้ในช่่วงเทศกาล
ปีีใหม่่ของประเทศญี่่ปุ่� ่�น เป็็นซุุปที่่�ใส่่วััตถุุดิิบต่่างๆ เช่่น เนื้้�อไก่่ ปลา ผััก
ต่่างๆ และที่่�สำำ�คััญคืือ  โมจิิ ประเพณีีการรัับประทานซุุปโอะโซนิิในช่่วง
เทศกาลปีีใหม่่ของญี่่�ปุ่่�น เริ่่�มจาก นำำ�โมจิิที่่�ถวายแก่่เทพเจ้้าในวัันที่่� 31
ธัันวาคม มาประกอบอาหารร่่วมกัับวััตถุุดิิบต่่างๆ และน้ำำ��ซุุปในเช้้าวัันที่่�
1 มกราคม ถืือเป็็นหนึ่่�งในประเพณีีประจำำ�ปีีของประเทศญี่่�ปุ่่�นที่่สื� ืบทอด
มาตั้้�งแต่่ช่่วงศตวรรษที่่� 15 คำำ�ว่่า “โอะโซนิิ” มีีความหมายว่่า การต้้ม
วััตถุุดิิบหลายๆอย่่างร่่วมกััน ซึ่่ง� ในแต่่ละพื้้�นที่่ก็� มีีก
็ ารทำำ�ซุุปโอะโซนิิที่แ่� ตก
ต่่างกัันไป ยกตััวอย่่างเช่่น ซุุปโอะโซนิิของฝั่่�งตะวัันออกโดยส่่วนมากทำำ�
จากโมจิิรููปทรงสี่่�เหลี่่�ยมย่่าง ใช้้วััตถุุดิิบเช่่น ผัักโคะมััทสึึนะ เนื้้�อไก่่ ลููกชิ้้�น
ปลาแบบญี่่ปุ่� ่�น น้ำำ��ซุุปปรุุงรสชาติิแบบเรีียบง่่ายด้้วยโชยุุ และเกลืือ

ซุุปเคนจิินจิิรุุ
ซุุปเคนจิินจิิรุุ  อาหารพื้้�นบ้้านที่่�สืืบทอดมาตั้้�งแต่่โบราณ
ของจัังหวััดโทชิิงิ มีีลั
ิ กั ษณะคล้้ายกัับอาหารเจที่่พ� ระในประเทศ
ญี่่ปุ่� น่� รัับประทาน โดยส่่วนมากเมนููนี้้ทำ� ำ�จากพืืชผัักปริิมาณมาก
ที่่�เก็็บเกี่่�ยวได้้ในช่่วงฤดููใบไม้้ร่่วงจนถึึงฤดููหนาว เช่่น หััวไชเท้้า
โกโบ  และ แครอท เป็็นต้้น ซุุปเคนจิินจิิรุุอุ่�น่ ๆในช่่วงอากาศ
หนาวเย็็นของฤดููหนาว ช่่วยให้้ร่่างกายและจิิตใจอบอุ่่�น ผััก
นานาชนิิดนำำ�มาผััดกัับน้ำำ��มัันงาช่่วยชููกลิ่่�นและรสชาติิ ซุุปมีี
รสชาติิเรีียบง่่ายแต่่เต็็มเปี่่�ยมไปด้้วยความอร่่อย

นาเบะ (หม้้อไฟ)
นาเบะ เป็็นอีีกหนึ่่�งเมนููอาหารที่่�ขาดไม่่ได้้ในช่่วงฤดููหนาว
ของประเทศญี่่�ปุ่่�น โดยการนำำ�หม้้อดิินหรืือหม้้อโลหะขนาด
ใหญ่่นำำ�มาตั้้�งไฟบนโต๊๊ะอาหาร เมื่่�ออาหารปรุุงจนสุุกดีีแล้้ว
จึึงตัั ก แบ่่ ง ให้้ กัั บ สมาชิิ กบ นโต๊๊ ะ อาหารรัั บ ประทาน ภาพ
บรรยากาศที่่แ� สนครื้้น� เครงของผู้้�คนที่่นั่่� ง� ล้้อมวงกัันรอบๆหม้้อ
ไฟนาเบะตามบ้้านเรืือนและร้้านอาหารเช่่นนี้้� เป็็นภาพที่่มั� กั จะ
เห็็นได้้อยู่่�เสมอๆ วััตถุุดิิบที่นำ่� ำ�มาปรุุงในหม้้อไฟนาเบะไม่่ได้้ถูกู
กำำ�หนดไว้้อย่า่ งตายตััว แต่่โดยทั่่�วไป นิิยมนำำ�เนื้้�อหมููหรืือเนื้้�อวัวั
ที่่หั่่� น� สไลด์์เป็็นแผ่่นบางๆ เต้้าหู้้� ผัักต่า่ งๆ เช่่น เห็็ด ผักก
ั าดขาว
เป็็นต้้น มาต้้มในน้ำำ��ซุุปที่่�ปรุุงรสชาติิไว้้แล้้ว
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โอเด้้ง
“โอเด้้ง” หนึ่่�งในเมนููอาหารประเภทต้้มของญี่่�ปุ่่�นและยััง
จััดอยู่่�ในอาหารประเภทหม้้อไฟด้้วยเช่่นกััน เมนููอาหารประจำำ�
ฤดููหนาวที่่�ทำำ�จากน้ำำ��ซุุปปรุุงรสชาติิด้้วยเครื่่�องปรุุงต่่างๆ เช่่น
โชยุุ  เป็็นต้้น จากนั้้�นใส่่วััตถุุดิิบต่่างๆลงไปต้้ม เช่่น หััวไชเท้้า                  
จิิคุุวะ บุุกก้้อน และไข่่ต้้ม เป็็นต้้น ซึ่่�งในแต่่ละท้้องถิ่่�นและครััว
เรืือนใช้้วัตถุุ
ั ดิิบในการทำำ�โอเด้้งที่่แ� ตกต่่างกัันไป ยกตััวอย่่างเช่่น
ฝั่่�งตะวัันตกของประเทศญี่่ปุ่� ่�น นิิยมใส่่ เอ็็นวััว ในทางกลัับกััน
ฝั่่�งตะวัันออก นิิยมใส่่ “ฮััมเป็็ง” ซึ่่�งเป็็นลููกชิ้้�นประเภทหนึ่่�งที่่�
ทำำ�จากเนื้้�อปลาผสมผสานกัับมัันยามาอิิโมะมีีรสสััมผััสนุ่่�มลิ้้�น
ลงในโอเด้้ง

ขนมเซนไซและโอะจิิรุุโกะ
ขนมโอะจิิ รุุ โกะ
ทำำ�จากซุุปถั่่�วแดงบด
ต้้มกัับน้ำำ��  ปรุุงรสด้้วย
น้ำำ��ต าลจนมีีรสชาติิ
หวาน ใส่่โมจิิย่า่ งลงไป
รัับประทานในขณะที่่�
ยัังร้้อน ถืือเป็็นหนึ่่ง� ใน
ขนมโบราณของญี่่�ปุ่่�น
ที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักกัันอย่่าง
ดีี  โดยส่่วนมาก นิิยมรัับประทานเป็็นอาหารว่่างในขณะท้้อง
ว่่างในตอนบ่่าย ถั่่�วแดงที่่�ใช้้ทำำ�โอะจิิรุุโกะ สามารถใช้้ทั้้�งแบบ
บดไม่่ละเอีียด หรืือ แบบบดละเอีียด ก็็ได้้เช่่นเดีียวกััน โดยใน
ฝั่่�งตะวัันตกของประเทศญี่่ปุ่� ่�น จะเรีียกซุุปถั่่�วแดงแบบที่่�บดไม่่
ละเอีียดว่่า “ขนมเซนไซ” ถึึงแม้้ว่่าขนมชนิิดนี้้�จะสามารถรัับ
ประทานได้้ตลอดทั้้�งปีี แต่่เมื่่�อได้้รัับประทานขนมร้้อนๆ ใน
ช่่วงฤดููหนาว ก็็ให้้ความรู้้�สึึกอร่่อยมากขึ้้�นเป็็นพิิเศษ
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ห้้ องเรีียนภาษาญี่่�ปุ่่�น

คำำ�ทัักทายเมื่่�อกลัับมาจากข้้างนอก

ในฉบัับที่่�แล้้วเราได้้แนะนำำ�คำำ�ทัักทายเมื่่�อออกไปข้้างนอกกัันไปแล้้ว สำำ �หรัับฉบัับนี้้� เราจะมาต่่อกัันที่่�
คำำ�ทัักทายเมื่่�อกลัับมาจากข้้างนอก ซึ่่�งเป็็ นคำำ�ทัักทายที่่� ไม่่ ได้้จำำ�กััดการใช้้อยู่่�แค่่ตอนที่่�กลัับมาถึึงบ้้าน
เท่่านั้้� น แต่่ยัังใช้้ ในที่่�ทำำ�งานและที่่�อื่่�นๆได้้ด้้วย คำำ�ทัักทายเมื่่�อกลัับมาจากข้้างนอกมีีอยู่่� 2 คำำ� เป็็ นคู่่�เช่่น
เดีียวกัับ “อิิ ตเตะคิิมะสุุ ” และ “อิิ ตเตะรััชชะอิิ ” ที่่� ได้้แนะนำำ�ไปในคราวที่่�แล้้ว คืือมีีคำำ�ที่่� ใช้้เมื่่�อกลัับมาถึึง
บ้้านหรืือที่่�ทำำ�งาน และคำำ�ที่่� ใช้้ต้้อนรัับคนที่่�เพิ่่�งกลัับมาถึึง ดัังนี้้�

ทะดะอิิ มะ คะเอะริิมะชิิตะ
ただいま かえりました

เป็็นคำำ�ทักั ทายเมื่่อต
� นเองกลัับมาจากการเดิินทางหรืือทำำ�ธุุระข้้างนอก ปััจจุุบััน
จะนิิยมพููดแค่่ ทะดะอิิมะ เฉยๆโดยรู้้�กัันว่่าเป็็นคำำ�ย่่อของคำำ�ทักั ทายนี้้� ซึ่่�งเดิิมทีีคำำ�
ว่่า ทะดะอิิมะ มีีความหมายว่่าตอนนี้้� ส่ว่ น คะเอะริิมะชิิตะ แปลว่่ากลัับมาแล้้ว คน
ญี่่ปุ่� น่� บางคนยัังคงพููดคำำ�นี้้เ� มื่่อกลั
� บั ถึึงบ้้านแม้้จะไม่่มีีคนอื่่น� อยู่่� ซึ่ง่� เป็็นความเคยชิิน
ที่่�มีีที่่�มาจากการป้้องกัันขโมยขึ้้�นบ้้าน นอกจากนี้้�คำ�ว่
ำ ่า ทะดะอิิมะ ยัังเป็็นคำำ�ที่่�ไม่่
เกี่่ย� งเรื่่อ� งเวลาและสถานที่่� ไม่่ว่า่ จะเป็็นในกรณีีที่่เ� ดิินกลัับมาจากต่่างประเทศหลััง
ผ่่านไปนานหลายปีี หรืือจะกลัับมาจากเข้้าห้้องน้ำำ��ในบ้้านตััวเองก็็ตาม ก็็สามารถ
ใช้้คำำ�นี้้�ได้้เช่่นกััน กล่่าวคืือหากผู้้�พููดมีีความรู้้�สึึกว่่าได้้กลัับมาแล้้วก็็สามารถใช้้คำำ�นี้้�
ได้้ อย่่างไรก็็ดีีคำำ�ว่่า ทะดะอิิมะ เฉยๆนั้้�นเป็็นภาษาพููดทั่่�วไป ส่่วนคำำ�ว่่า ทะดะอิิมะ
คะเอะริิมะชิิตะ จะมีีความสุุภาพมากกว่่า ควรเลืือกใช้้ให้้เหมาะสมกัับผู้้�ฟััง

โอะคะเอะริินะซะอิิ
おかえりなさい

คำำ�ทักั ทายต้้อนรัับเมื่่อมีี
� ใครบางคนกลัับมาจากข้้างนอก โอะ และ นะซะอิิ เป็็นคำำ�เสริิม
ความสุุภาพ ส่่วน คะเอะริิ มาจากคำำ�ว่า่ คะเอะรุุ ที่่แ� ปลว่่ากลัับมา จึึงเป็็นคำำ�ที่ใ่� ช้้ต้อ้ นรัับผู้้�
ที่่�กลัับมาอย่่างสุุภาพนั่่�นเอง มัักใช้้เป็็นคำำ�ตอบรับั ของคำำ�ว่่า ทะดะอิิมะ (คะเอะริิมะชิิตะ)
แต่่เนื่่�องจากคำำ�นี้้เ� ป็็นคำำ�ทักั ทายในตััวมัันเองอยู่่�แล้้วจึึงสามารถใช้้คำำ�นี้้กั� บั คนที่่เ� พิ่่�งกลัับมา
ถึึงโดยไม่่ต้้องรอให้้อีีกฝ่่ายพููดว่่า ทะดะอิิมะ ก่่อนก็็ได้้ และคำำ�ทัักทายนี้้�เองก็็ใช้้ได้้โดยไม่่
เกี่่ย� งเวลาและสถานที่่เ� ท่่าไหร่่นัก 
ั แต่่ส่ว่ นใหญ่่แล้้วจะใช้้กันั ที่่�บ้า้ นมากกว่่า เนื่่�องจากในที่่�
ทำำ�งานยัังมีีคำำ�อื่่น� ๆอย่่าง โอะสึึคะเระซะมะ ที่่มีี� ความหมายในเชิิงขอบคุุณในความเหนื่่�อย
ยากของอีีกฝ่่ายด้้วยซึ่่�งบางครั้้�งก็็เหมาะสมกว่่า นอกจากนี้้� โอะคะเอะริินะซะอิิ สามารถ
ทำำ�ให้้สุุภาพยิ่่�งขึ้้�นได้้โดยเติิม มะเสะ ที่่�ท้้ายคำำ�เป็็น โอะคะเอะริินะซะอิิมะเสะ แต่่ในบาง
กรณีีอาจจะฟัังดููสุุภาพมากเกิินไป จึึงควรเลืือกใช้้คำำ�ให้้เหมาะสมกัับผู้้�ฟัังด้้วย
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ข่าวสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
เอกอัั ครราชทูู ตนะชิิดะ เข้้ าเยี่่� ยมคารวะ
นายวิิษณุุ เครืืองาม รองนายกรััฐมนตรีี

ช่่ ว งเช้้ า ของวัั น ที่่� 21 กัั น ยายน ที่่� ผ่่ า นมา นายนะชิิ ด ะ คะสุุยะ
เอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�นประจำำ�ประเทศไทย เข้้าพบเพื่่�อหารืือกัับ  นายวิิษณุุ 
เครืืองาม รองนายกรััฐมนตรีี ณ ทำำ�เนีียบรััฐบาล
เอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�น ได้้ชี้้�แจงกัับรองนายกรััฐมนตรีีถึึงการปรึึกษา
หารืือระหว่่างทั้้�งสองประเทศเพื่่�อการผ่่อนปรนการเดิินทางเข้้าออกประเทศ
ระหว่่างกัันในปััจจุุบััน พร้้อมทั้้�งขอความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินการเพื่่�อผ่่อน
ปรนการเดิินทางเข้้าออกประเทศของกลุ่่ม� ประเภท “Business Track (กลุ่่ม�
นัักธุุรกิิจ)” ในเร็็ววััน
นายวิิษณุุ  เครืืองาม รองนายกรััฐมนตรีี  ได้้แสดงความขอบคุุณความ
ร่่วมมืือในเรื่่�องมาตรการเพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (โควิิด-19) จากประเทศญี่่�ปุ่่�น ในฐานะรััฐบาลไทย ทราบถึึง
ความสำำ�คัญ
ั ของการผ่่อนปรนการเดิินทางเข้้าออกประเทศระหว่่างกััน เพื่่�อ
รัับมืือผลกระทบทางด้้านเศรษฐกิิจอัันเป็็นผลจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อ
โรคดัังกล่่าว และชี้้�แจงว่่าจะพิิจารณามาตรการในการจััดการต่่อไป

เอกอัั ครราชทูู ตนะชิิดะ เข้้ าเยี่่� ยมคารวะ ดร.เอนก เหล่่าธรรมทัั ศน์์
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการอุุดมศึึ กษา วิิทยาศาสตร์์ วิิ จััยและนวััตกรรม

วัันที่่� 30 ตุุลาคม ที่่ผ่� ่านมา นายนะชิิดะ คะสุุยะ เอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�น
ประจำำ�ประเทศไทย เข้้าเยี่่�ยมคารวะ ดร.เอนก เหล่่าธรรมทััศน์์ รััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
เอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�น ได้้ชี้้�แจงถึึงประเด็็นต่่างๆ เช่่น ความคืืบหน้้า
เกี่่� ย วกัั บ โครงการโคเซ็็ น ในประเทศไทย รวมถึึ ง ความจำำ� เป็็ น ในการ
ปรัับปรุุงสถาบัันไทยโคเซ็็นในแง่่ของกฎหมาย นอกจากนี้้� ยัังได้้แนะนำำ�
โครงการความร่่วมมืือทางด้้านเทคโนโลยีีดาวเทีียมและอวกาศระหว่่าง

ประเทศไทย-ประเทศญี่่�ปุ่่�น อีีกทั้้�งมุ่่�งหวัังว่่าจะกระชัับสายสััมพัันธ์์อัันดีี
เช่่นนี้้�ให้้ยิ่่�งแน่่นแฟ้้นขึ้้�น
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและ
นวััตกรรม ได้้แสดงความขอบคุุณสำำ�หรัับความร่่วมมืือในด้้านต่่างๆจาก
ประเทศญี่่�ปุ่่�น และมุ่่�งหวัังว่่าจะมีีโอกาสขยายความร่่วมมืือทางด้้าน
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีให้้มากยิ่่�งขึ้้�น
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ความช่่วยเหลืือในโครงการรถบรรทุุกน้ำำ� �อเนกประสงค์์ขององค์์การ
บริิหารส่่ วนตำำ �บลโคกกลาง จัั งหวัั ดนครราชสีี มา

วัันที่่� 11 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 มีีพิิธีีส่่งมอบโครงการรถบรรทุุกน้ำำ��
อเนกประสงค์์ โดยในการนี้้� นายบุุญชอบ  ทะยอมใหม่่ ผู้้�อำำ�นวยการส่่ง
เสริิมและพััฒนาท้้องถิ่่�นจัังหวััดนครราชสีีมา นายสงวน นามนนท์์ นายก
องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลโคกกลาง พร้้อมด้้วย นายคะสุุยะ นะชิิดะ
เอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�นประจำำ�ประเทศไทย พร้้อมทั้้�งผู้้�เกี่่�ยวข้้อง เข้้าร่่วมใน
พิิธีีดัังกล่่าว
นายบุญชอบ  ทะยอมใหม่ ผู้อ�ำนวยการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสมี า ได้กล่าว แสดงความยินดีที่องค์การบริหารส่วนต�ำบล
โคกกลาง อ�ำเภอประทาย ได้รับรถบรรทุกน�้ำอเนกประสงค์ ผ่านความ

นิิ ทรรศการจิิ ตวิิ ญญาณแห่่งบุุโด :
ประวัั ติิศาสตร์์ ศิิ ลปะการต่่ อสู้้�ของญี่่� ปุ่่�น

“บุุโด (ศิิลปะการต่่อสู้้�ของญี่่ปุ่� น่� )” ซึ่่ง� เป็็นหนึ่่ง� ในวััฒนธรรมของประเทศ
ญี่่�ปุ่่�นได้้รัับความสนใจและความนิิยมอย่่างมากในต่่างประเทศ ในปััจจุุบััน
วััฒนธรรมศิิลปะการต่่อสู้้�ของญี่่ปุ่� น่� ไม่่เพีียงแต่่เฉพาะชาวญี่่ปุ่� น่� เพีียงเท่่านั้้�น
ประเทศต่่างๆทั่่�วโลกรวมถึึงชาวไทยก็็ให้้ความสนใจอย่่างมากเช่่นเดีียวกััน
ในโอกาสนี้้� ฝ่่ายศิิลปะและวััฒนธรรมของเจแปนฟาวน์์เดชั่่�น กรุุงเทพฯ
ภายใต้้การสนัับสนุุนของสถานเอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�นประจำำ�ประเทศไทย ได้้
จััดนิิทรรศการจิิตวิิญญาณแห่่งบุุโด  : ประวััติิศาสตร์์  ศิิลปะการต่่อสู้้�ของ
ญี่่ปุ่� ่�น ณ หอศิิลป์์ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบููรพา จัังหวััดชลบุุรีี 
(ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 24 กัันยายน-25 ตุุลาคม พ.ศ. 2563) และ หอศิิลป์์บรมราชกุุมารีี 
คณะจิิตรกรรมประติิมากรรมและภาพพิิมพ์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร วิิทยาเขต
พระราชวัังสนามจัันทร์์ จัังหวััดนครปฐม (ตั้้�งแต่่วัันที่่� 25 พฤศจิิกายน - 20
ธัันวาคม พ.ศ. 2563) เพื่่�อส่่งเสริิมความสนใจใน “บุุโด (ศิิลปะการต่่อสู้้�ของ
ญี่่�ปุ่่�น)” ให้้กัับคนไทย
นิิทรรศการในครั้้�งนี้้� ช่่วยให้้ผู้้�เข้้าชมสามารถเข้้าใจบุุโดได้้อย่่างลึึกซึ้้�ง
นัับตั้้�งแต่่ศิิลปะการต่่อสู้้�ที่่�ใช้้ในสนามรบ  มาจนถึึงการฝึึกฝนทั้้�งทางร่่างกาย
และจิิตใจในกีีฬาที่่�ได้้รัับความนิิยม นอกจากนี้้� ไม่่เพีียงความรู้้�ทางด้้าน
ประวััติศิ าสตร์์ของบุุโดเท่่านั้้�น ผู้้�เข้้าชมนิิทรรศการ ยัังสามารถเข้้าใจมุุมมอง
ใหม่่ๆได้้อย่า่ งลึึกซึ้้�ง เช่่น ความงดงาม ความคิิดสร้้างสรรค์์ ประวััติศิ าสตร์์ทาง
สัังคมของประเทศญี่่ปุ่� น่� และวิิธีีการคิิดของคนญี่่ปุ่� น่�  ผ่่านนิิทรรศการในครั้้ง� นี้้�
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ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของ
มนุษย์ (จีจีพี) พร้อมทั้งได้แสดงความขอบคุณไปยังประชาชนชาวญี่ปุ่น
มาในโอกาสนี้
เอกอััครราชทููตญี่่ปุ่� น่� ได้้แสดงความมุ่่ง� หวัังว่่า ความช่่วยเหลืือดังั กล่่าว
จะช่่วยรัักษาความปลอดภััยในการดำำ�เนิินชีีวิิตของชาวบ้้านทุุกๆคน รถ
บรรทุุกน้ำำ��อเนกประสงค์์คัันดัังกล่่าวจะช่่วยบรรทุุกน้ำำ��สำำ�หรัับใช้้ในการ
ดำำ�รงชีีวิิตได้้อย่่างเหมาะสมในช่่วงฤดููแล้้ง และสามารถช่่วยดัับไฟในยาม
ที่่�เกิิดอััคคีีภััยได้้อย่่างทัันท่่วงทีี

โครงการ Asia Kakehashi 2020

นายชิินโซ อาเบะ อดีีตนายกรััฐมนตรีีญี่่�ปุ่่�นได้้ริิเริ่่�มโครงการ Asia
Kakehashi (คำำ�ว่่า Kakehashi ในภาษาญี่่ปุ่� ่�น มีีความหมายว่่า “สะพาน
เชื่่� อ มสายสัั ม พัั น ธ์์ ” )  มีีจุุดมุ่่� งหมายเพื่่� อเสริิ ม สร้้ างความสัั มพัั น ธ์์ อััน
แน่่นแฟ้้นระหว่่างประเทศญี่่ปุ่� น่� และประเทศอื่่น� ๆในเอเชีีย โดยโครงการจะ
จััดสรรทุุนเต็็มจำำ�นวนสำำ�หรัับนักั เรีียนชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนปลายในภููมิภิ าค
เอเชีียจำำ�นวน 1,000 คน เพื่่�อศึึกษาในโรงเรีียนรััฐบาลหรืือเอกชนของ
ประเทศญี่่�ปุ่่�นร่่วมกัับเยาวชนญี่่�ปุ่่�นเป็็นระยะเวลาประมาณ  6-10 เดืือน
ซึ่่�งนัักเรีียนเหล่่านี้้�จะสามารถพััฒนาทัักษะความสามารถ  และเรีียนรู้้�ซึ่่�ง
กัันและกัันในระดัับนานาชาติิ

องค์์กรเอเอฟเอส ประเทศญี่่�ปุ่่�น ได้้รัับมอบหมายจากกระทรวง
ศึึกษาธิิการ วััฒนธรรม กีีฬา วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ให้้เป็็นผู้้�ดำำ�เนิิน
การโครงการ Asia Kakehashi ในภููมิิภาคเอเชีียระหว่่างปีี พ.ศ. 2561
ถึึง พ.ศ. 2565  โดยร่่วมมืือกัับหน่่วยงานซึ่่�งให้้ความร่่วมมืือกัับเอเอฟเอส
ในประเทศต่่างๆและองค์์กรพััฒนาเอกชน โดยเมื่่�อวัันที่่� 30 ตุุลาคม พ.ศ.
2563 นัักเรีียนมััธยมปลายผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ Asia Kakehashi 2020 จาก
ประเทศไทยจำำ�นวน 15 คน กััมพููชา 8 คน ลาว 8  คน และเวีียดนาม 14
คนได้้ออกเดิินทางไปยัังประเทศญี่่ปุ่� น่� เพื่่�อเข้้าร่่วมโครงการเป็็นระยะเวลา
5 เดืือน ณ ประเทศญี่่ปุ่� ่�น ระหว่่างวัันที่่� 30 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ถึึง เดืือน
มีีนาคม พ.ศ. 2564 โดยความร่่วมมืือของมููลนิิธิิเอเอฟเอส ประเทศไทย  

การประกวดสุุนทรพจน์์ ภาษาญี่่� ปุ่่�นครั้้�งที่่� 47
เมื่่�อวัันที่่� 15 พฤศจิิกายน ที่่�ผ่่านมา มีีการจััดการประกวดสุุนทรพจน์์
ภาษาญี่่�ปุ่่�นครั้้�งที่่� 47 ณ ห้้องอเนกประสงค์์ สถานเอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�น
ประจำำ�ประเทศไทย ซึ่่�งสถานเอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�นประจำำ�ประเทศไทย เจ
แปนฟาวน์์เดชั่่�นกรุุงเทพฯ สมาคมนัักเรีียนเก่่าญี่่ปุ่� น่� ในพระบรมราชููปถััมภ์์
หอการค้้าญี่่ปุ่� น่�  กรุุงเทพฯ และสมาคมญี่่�ปุ่น่� ในประเทศไทย ร่่วมกัันจััดการ
แข่่งขัันขึ้้�นทุุกปีี
ในการประกวดสุุนทรพจน์์ภาษาญี่่�ปุ่่�น มีีผู้้�ผ่่านการคััดเลืือกจาก
การเขีียนเรีียงความในระดัับนัักเรีียนม.ปลายและในระดัับนัักศึึกษา
มหาวิิทยาลััยและบุุคคลทั่่�วไป ประเภทละ 10 คน สำำ�หรัับการแข่่งขััน

ในระดัับนัักเรีียนม.ปลาย ใช้้เวลาคนละ 3 นาทีี  และในระดัับนัักศึึกษา
มหาวิิทยาลััยและบุุคคลทั่่�วไป ใช้้เวลาคนละ 5 นาทีี ผู้้�เข้้าแข่่งขัันจะกล่่าว
สุุนทรพจน์์โดยไม่่อ่่านจากต้้นฉบัับ  เกณฑ์์การตััดสิินได้้พิิจารณาจาก 
ลัักษณะการแสดงออก สำำ�เนีียงภาษาญี่่ปุ่� ่�น และทััศนะในเนื้้�อหา เป็็นต้้น
ซึ่่�งผลการประกวดในครั้้�งนี้้� คุุณมััลลิิกา นาคประเสริิฐ ชนะเลิิศในระดัับ
นัักเรีียนม.ปลาย และคุุณกนกพร วิิรััติิพัันธ์์ ชนะเลิิศในระดัับนัักศึึกษา
มหาวิิทยาลััยและบุุคคลทั่่�วไป สำำ�หรัับผู้้�ชนะเลิิศการประกวดทั้้�ง 2 คน จะ
ได้้รัับรางวััลเดิินทางไปทััศนศึึกษา ณ ประเทศญี่่ปุ่� ่�น
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"ครีีมสตูู "

	ถ้้ากล่่าวถึึงฤดููหนาวในประเทศ
ญี่่� ปุ่่�น ผู้้�คนมัั กนึึกถึึงเมนูู อาหาร
อย่่ าง “สตูู ” โดยเฉพาะครีีมสตูู
สีีขาว ที่่�เต็็มไปด้้วยสารอาหารทาง
โภชนาการจากพืืชผัั ก อีีกทั้้� งยััง
เป็็ นที่่� ชื่่�นชอบของสมาชิิกทุุ กคนใน
ครอบครััว ถืือเป็็ นเมนูู ประจำำ�ฤดูู
หนาวของครอบครััวคนญี่่�ปุ่่�น ครีีม
สตูู แบบญี่่� ปุ่่�นที่่�แสนอร่่ อยทานคู่่�
กัับข้้าวหรืือขนมปัั งได้้เป็็ นอย่่างดีี
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วัั ตถุุดิิบสำำ �หรัับ 2 ที่่�
เนื้ อสะโพกไก่
มั นฝรั่ง
แครอท
บรอกโคลีี
หัั วหอมใหญ่่

1 ชิ้้�น
2 หัั ว
1 หัั ว
ครึ่่�งหัั ว
1 หัั ว

เครื่่�องปรุุงรส
เนย
2 ช้อนโต๊ ะ
ไวน์์ ขาว
1 ช้อนโต๊ ะ
แป้้งสาลีี
2 ช้อนโต๊ ะ
เกลืื อและพริิกไทย เล็ กน้ อย
น้ำำ� �
200 มล.

1. หั่่�นมัันฝรั่่�งออกเป็็น 4 ส่่วน หั่่�นหััวหอมใหญ่่เป็็นเส้้นตามแนวยาว
หั่่�นแครอท และบรอกโคลีีเป็็นชิ้้น� จากนั้้�นนำำ�ไปลวกในน้ำำ��ร้อ้ น หั่่�นเนื้้�อ
สะโพกไก่่เป็็นชิ้้น� พอดีีคำำ� ทาเกลืือเล็็กน้อ้ ย จากนั้้�นนำำ�ไปย่่างบนกระทะ
จนด้้านนอกสุุกเหลืืองน่่ารัับประทาน
2. นำำ�เนย 1 ช้้อนโต๊๊ะละลายในหม้้อด้้วยไฟกลาง ใส่่หััวหอมใหญ่่ลง
ไปผััดแค่่พอสุุก  จากนั้้�นใส่่มัันฝรั่่�งผััดต่่อไปสัักครู่่� จึึงใส่่แครอทลงไป
ผััดจนเนยคลุุกเคล้้าส่่วนผสมทั้้�งหมด 
3. ปิิดไฟ เติิมแป้้งสาลีีลงไปคลุุกเคล้้าจนทั่่�ว จากนั้้�นเปิิดไฟกลางผััด
ต่่อไปอีีกสัักครู่่� จึึงเติิมน้ำำ�� ผงซุุป และนม ต้้มทิ้้�งไว้้     

นม
ผงซุป
ผงชีส
พาร์สลี่ย์ (แห้ง)

200 มล.
1 ช้้อนชา
2 ช้้อนโต๊๊ ะ
ตามชอบ

4. ปรัับลดไฟในระดัับที่่�พอน้ำำ�� เดืือดปุุดๆ ต้้มต่่อไปอีีกประมาณ 1520 นาทีี จนมัันฝรั่่�งสุุก (หมั่่�นคนน้ำำ��ซุุปอยู่่�เสมอๆเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ก้้น
หม้้อไหม้้)
5. ใส่่เนื้้�อสะโพกไก่่ที่ย่่� ่างเรีียบร้้อยแล้้วลงไปในซุุป เติิมพริิกไทย ต้้ม
ต่่อไปอีีกประมาณ 5 นาทีี จากนั้้�นใส่่บรอกโคลีี ไวน์์ขาว และ เนยอีีก 
1 ช้้อนโต๊๊ะ ลงไป
6. เมื่่�อซุุปเริ่่�มข้้นแล้้วจึึงเติิมผงชีีสลงไป ต้้มต่่อไปจนชีีสละลายแล้้ว
จึึงปิิดไฟ ยกออกจากเตา
7. ตัักครีีมสตููลงในภาชนะ โรยพาร์์สลี่่ย์� ์ เป็็นอัันเสร็็จสมบููรณ์์

อ่่านวารสารจากญี่่�ปุ่� ่นย้้อนหลัังผ่่าน QR Code
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มืือถืือ ท่่านก็็สามารถอ่่านวารสารจากญี่่�ปุ่่�นใน
รููปแบบไฟล์์ PDF พร้้อมทั้้�งฉบัับย้อ้ นหลัังใน 1 ปีี

