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ชาญี่่�ปุ่่�น
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ชากัับชาวญี่่�ปุ่่�น
ชากัับชาวญี่่�ปุ่่�นมีีสายสััมพัันธ์์กัันอย่่างลึึกซึ้้�ง ยกตััวอย่่างเช่่น
“พิิธีีชงชา” เป็็นหนึ่่�งในวััฒนธรรมดั้้ง� เดิิมของญี่่ปุ่� น่� ในประวััติศิ าสตร์์
ตลอดเวลากว่่าหลายร้้อยปีี ชาวญี่่�ปุ่่�นได้้พััฒนาพิิธีีชงชา จากการ
ดื่่�มชาในกิิจวััตรประจำำ�วัันให้้เป็็นจุุดรวมของศิิลปะแขนงต่่างๆ
อย่่างกว้้างขวาง ไม่่ว่่าจะเป็็น สถาปััตยกรรม งานศิิลปะ ไปจนถึึง
วััฒนธรรมทางด้้านอาหาร
ตั้้ง� แต่่สมััยโบราณ ในประเทศจีีน “ชา” ใช้้เป็็นยาซึ่่ง� มีีสรรพคุุณ
ในการถอนพิิษ และหากย้้อนไปเมื่่�อประมาณ 1,200 ปีีก่่อน ชาได้้
ถููกนำำ�เข้้ามาในประเทศญี่่�ปุ่่�น เพื่่�อใช้้เป็็นยาไม่่ใช่่เพื่่�อเป็็นเครื่่�องดื่่�ม     
สำำ�หรัับชาวญี่่ปุ่� น่�  การดื่่ม� ชานั้้�นเป็็นสิ่่ง� ใกล้้ตัวั ที่่อ� ยู่่�ในชีีวิิตประจำำ�
วััน มีีคนจำำ�นวนมากที่่�ถืือว่่าการดื่่�มชานั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นต่่อการ
ดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วันั เช่่น การดื่่ม� ชาในระหว่่างรัับประทานอาหาร
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หรืือดื่่�มเพื่่�อช่่วยในการผ่่อนคลายความเครีียด  เป็็นต้้น นอกจาก
นี้้� ยัังมีีความเชื่่�อว่่า “การดื่่�มชาในตอนเช้้าจะนำำ�โชคดีีมาให้้” รวม
ไปถึึง “การดื่่�มชาจะช่่วยขัับไล่่โชคร้้ายต่่างๆนานาในวัันนั้้�น”  ถึึง
แม้้ว่่าความเชื่่�อดัังกล่่าวจะไม่่ค่่อยพบเห็็นแล้้วในปััจจุุบััน แต่่ทว่่า
ชายัังคงเป็็นเครื่่�องดื่่�มที่่�ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิต
ของชาวญี่่�ปุ่่�น
ในอดีีต  ชาถููกเรีียกว่่า สมุุนไพรช่่วยให้้ลืืมตาตื่่�น เนื่่�องจากชา
มีีสรรพคุณ
ุ ในการบรรเทาอาการง่่วงนอน ดัังนั้้�น พระที่่�ฝึกป
ึ ฏิิบััติิ
ตามหลัักศาสนาพุุทธนิิกายเซน จึึงมัักดื่ม่� ชาเพื่่อ� ช่่วยบรรเทาอาการ
ง่่วงในระหว่่างฝึึกปฏิิบัติั ิ สรรพคุณ
ุ ดัังกล่่าวมีีที่่�มาจากสารคาเฟอีีน
ในใบชา ซึ่่�งมีีฤทธิ์์ช่� ว่ ยกระตุ้้�นการทำำ�งานของระบบประสาท ดัังนั้้�น
เมื่่�อดื่่�มชาจึึงรู้้�สึึกสดชื่่�น

ประโยชน์์ของชา
“ชา” ปราศจากน้ำำ�ต
� าลและแคลอรี่่� มีีสารอาหารที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อร่่างกาย รวมไป
ถึึงมีสี รรพคุณ
ุ ในเรื่่อ� งความงามในปริิมาณที่่ส� มดุุล ในใบชามีสี ารคาเทคิินซึ่่ง� มีสี รรพคุณ
ุ ใน
การต้้านสารอนุุมููลอิสิ ระ มีีวิิตามิิน C ช่่วยชะลอความแก่่ชรา และลดริ้้�วรอยให้้กับั ผิิวหนััง
อีีกทั้้�งยัังช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานให้้กัับคอลลาเจน นอกจากนี้้� ยัังมีีสรรพคุณ
ุ ใน
การช่่วยลดน้ำำ��หนัักและบรรเทาโรคเจ็็บป่่วยอัันเนื่่�องมาจากรููปแบบในการดำำ�เนิินชีีวิิต 
เป็็นต้้น
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ด้้านความงาม

สารต้้านอนุุมููลอิิสระ

“ชา” อุุดมไปด้้วยวิิตามิิน C และ มีีปริิมาณวิิตามิิน C
มากกว่่ามะนาว 3-5 เท่่า จึึงมีีสรรพคุุณในการช่่วยลดริ้้�ว
รอยบนผิิวหนััง ช่่วยยัับยั้้�งการสร้้างเมลานิินซึ่่�งเป็็นสาเหตุุ
สำำ�คัญ
ั ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดฝ้้าและรอยด่่างดำำ� มีีวิติ ามิิน E ที่่�ช่ว่ ยกระตุ้้�น
การทำำ�งานของเมตาบอลิิซึมึ มีีวิติ ามิิน A ที่่�มีสี รรพคุุณช่่วย
ให้้การทำำ�งานของเซลล์์ผิวิ หนััง และเยื่่อหุ้้�
� มเซลล์์ ทำำ�งาน
ได้้เป็็นปกติิ จึึงช่่วยป้้องกัันการเกิิดริ้้�วรอยบน
ผิิวหนััง ชาจึึงอุุดมไปด้้วยสารที่่�มีปี ระโยชน์์
ในด้้านความงาม

ความลัับในการมีีสุุขภาพร่่างกายที่่�ดููอ่่อนเยาว์์ คืือ
การมีีสารต้้านอนุุมููลอิิสระสููงเพื่่�อช่่วยยัับยั้้�งปฏิิกิิริิยา
ออกซิิเดชัันของโมเลกุุลสารอื่่�นๆ นอกจากนี้้� สารคาเท
คิินในใบชายัังอุุดมไปด้้วยวิิตามิิน ACE (เอส) วิิตามิินที่่�
มีีสารต้้านอนุุมููลอิิสระ ที่่�มากกว่่าวิิตามิิน A C และ E
หลายสิิบเท่่า และในชายัังมีีสารต้้านอนุุมููลอิิสระที่่�มีี
ประสิิทธิภิ าพสููงกว่่าเมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับอาหาร
และเครื่่อ� งดื่่�มอื่่�นๆ

สารต้้านแบคทีีเรีีย
เชื้้�อโรค และไวรััส
สารคาเทคิินมีีสรรพคุุณสููงในการต้้านเชื้้�อโรค ช่่วย
ยัับยั้้�งการเพิ่่�มปริิมาณและการโจมตีีจากเชื้้�อไวรััสใน
ร่่างกาย มีีฤทธิ์์�ช่่วยยัับยั้้�งการทำำ�งานของเชื้้�อโรคที่่�ปน
เปื้้อ� นในอาหาร เช่่น เชื้้�ออีีโคไล O157 การกลั้้�วคอด้้วย
น้ำำ��ชายัังช่่วยป้้องกัันโรคไข้้หวััดและไข้้หวััดใหญ่่ อีีกทั้้�ง
สารประกอบในชายัังนำำ�มาใช้้ทำำ�สเปรย์์ช่่วยกำำ�จััด
แบคทีีเรีีย

ด้้านการผ่่อนคลาย
สารธีี อ ะนิิ น ที่่� ทำำ� ให้้ ช ามีี ร สชาติิ ก ลมกล่่ อ มเป็็ น
เอกลัักษณ์์ ยัังมีีสรรพคุุณในการช่่วยสร้้างความผ่่อน
คลายให้้กัับร่่างกายและจิิตใจ ช่่วยบรรเทาความรู้้�สึึก
เครีียด กัังวล และหงุุดหงิิด การดื่่ม� ชา ช่่วยให้้ร่า่ งกายรู้้�สึึก
ผ่่อนคลาย ลดความตึึงเครีียดและช่่วยส่่งเสริิมคุุณภาพ
ในการนอนหลัับ
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ประเภทของชา
หากกล่่าวถึึงเครื่่�องดื่่�มที่่�เรีียกว่่า “ชา” ชาวไทยส่่วนใหญ่่ จะ
นึึกถึึงชาในรููปแบบใดบ้้าง แท้้ที่่�จริิงแล้้ว ชาเขีียวญี่่�ปุ่่�น ชาอู่่�หลง
และชาดำำ� ที่่�พวกเราชาวไทยรู้้�จัักกัันเป็็นอย่่างดีีนั้้�น ได้้มาจากต้้น
ชาเหมืือนกััน เพีียงแต่่กระบวนการในการผลิิตชาแตกต่่างกัันออก
ไปซึ่่�งสามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 3 ประเภทใหญ่่ๆ ได้้แก่่ ชาเขีียว
ญี่่�ปุ่่�น (ชาไม่่ผ่่านกระบวนการหมััก) ชาอู่่�หลง (ชาผ่่านกระบวนการ
กึ่่�งหมัักหรืือหมัักบางส่่วน) และชาดำำ�  (ชาที่่�ผ่่านกระบวนการหมััก
อย่่างสมบููรณ์์) นอกจากนี้้� เมื่่�อเด็็ดใบชา เอนไซม์์ในใบชาจะเกิิด
ปฏิิกิิริิยาออกซิิเดชัันขึ้้�นทัันทีี (ทำำ�ให้้สีีใบหรืือรสชาติิเปลี่่�ยนไป) ดััง

นั้้�นกรรมวิิธีีในการผลิิตชาแต่่ละชนิิดก็็แตกต่่างกัันออกไป ชาดำำ� ใช้้
กรรมวิิธีีการผึ่่�งให้้เกิิดปฏิิกิิริิยาออกซิิเดชัันอย่่างสมบููรณ์์ ชาอู่่�หลง
ใช้้กรรมวิิธีีให้้เกิิดปฏิิกิิริิยาออกซิิเดชัันบางส่่วน และ ชาเขีียวญี่่�ปุ่่�น
ใช้้กรรมวิิธีีให้้เกิิดปฏิิกิริิ ยิ าออกซิิเดชัันน้้อยที่่สุุด ดั
� งั นั้้�น ชาเขีียวญี่่ปุ่� น�่
จึึงมีีสีีเขีียวเหมืือนใบชา
นอกจากนี้้�ชาของประเทศญี่่ปุ่� น่� ยัังมีีอีีกหลากหลายประเภท ซึ่่�ง
แต่่ละประเภทก็็มีีเอกลัักษณ์์ที่่�แตกต่่างกัันออกไป เช่่น วิิธีีการปลููก 
ส่่วนของใบชาที่่�ใช้้ เป็็นต้้น วารสารจากญี่่�ปุ่่�นฉบัับนี้้�จึึงขอแนะนำำ�
เรื่่�องราวที่่�น่่าสนใจของชาแต่่ละประเภท

มััทฉะ
“มััทฉะ” ทำำ�จากใบชาที่่�ปลููกในพื้้�นที่่�ร่่มด้้วยการบัังแดด เพื่่อ� หลีีกเลี่่�ยง
การสััมผััสแสงแดดโดยตรงเป็็นระยะเวลานานกว่่า 20 วััน จากนั้้�นนำำ�ใบ
ชาอ่่อนที่่�เก็็บเกี่่�ยวได้้ไปนึ่่�งและทำำ�ให้้แห้้ง ให้้เหลืือเพีียงแต่่เนื้้�อของใบชา
เรีียกชาที่่�ผ่่านกระบวนการนี้้�ว่่า “เทนฉะ” จากนั้้�นนำำ�เทนฉะที่่�ได้้ ไปบดอย่่าง
พิิถีพิี ถัิ นั ในเครื่่อ� งโม่่หินิ จนเป็็นผง เรีียกผงชาที่่�ได้้นี้้ว่� า่ “มััทฉะ” เนื่่อ� งจากมััท
ฉะได้้จากใบชาที่่�ปลููกในพื้้�นที่่�ร่่ม จึึงทำำ�ให้้มีีสารธีีอะนิินปริิมาณมาก มีีรส
สััมผััสเข้้มข้้น มีีรสฝาดเพีียงเล็็กน้้อย วิิธีกี ารชงมััทฉะ เทน้ำำ��ร้อ้ นอุุณหภููมิิ
80 องศา ลงบนผงมััทฉะแล้้วตีีด้้วยฉะเซน (แปรงตีีชา)
กลิ่่�นหอม
รสชาติิกลมกล่่อม
ปริิมาณคาเฟอีีน
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เกีียวคุุโระ
“ชาเกีียวคุุโระ” ทำำ�จากใบชาที่่�ปลููกในพื้้�นที่่�ร่ม่ เพื่่อ� หลีีกเลี่่�ยงการ
สััมผััสแสงแดดโดยตรงเป็็นระยะเวลามากกว่่า 20 วััน เช่่นเดีียว
กัับมััทฉะ นำำ�ใบชาอ่่อนที่่�เก็็บเกี่่�ยวได้้ไปนึ่่�ง จากนั้้�นนำำ�ไปนวดอย่่าง
พิิถีีพิิถัันต่่อจนใบชาแห้้ง ชาเกีียวคุุโระ เป็็นชาระดัับสููง มีีกลิ่่�นหอม
และรสชาติิเข้้มข้้นกลมกล่่อมที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ ชาเกีียวคุุโระชงใน
น้ำำ��อุ่่�นอุุณหภููมิิประมาณ 50-60 องศา ริินน้ำำ��ชาลงในถ้้วยชา จิิบ
ชาทีีละนิิดโดยใช้้ลิ้้�นรัับรสชาติิเพื่่�อเพลิิดเพลิินกัับรสชาติิของ
ชาชนิิดนี้้�ได้้อย่่างสมบููรณ์์
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กลิ่่�นหอม
รสชาติิกลมกล่่อม
ปริิมาณคาเฟอีีน

เซนฉะ
“เซนฉะ” ชาเขีียวญี่่�ปุ่่�นที่่�มีีปริิมาณการปลููกในประเทศญี่่�ปุ่่�น สููง
ถึึง 70-80% เป็็นชาที่่�ชาวญี่่�ปุ่่�นชื่่�นชอบมากที่่�สุุด ทำำ�จากใบชาที่่�ปลููก
กลางแดดโดยไม่่มีีร่่มเงาบััง นำำ�ใบชาอ่่อนที่่�เก็็บเกี่่�ยวได้้ไปนึ่่�ง จากนั้้�นนำำ�
ไปนวดอย่่างพิิถีพิี ถัิ นั ต่่อจนใบชาแห้้ง เซนฉะ มีีเอกลัักษณ์์ที่่ใ� บชามีีสีเี ขีียว
สด ชาเขีียวเซนฉะจะให้้กลิ่่�นหอมและรสชาติิที่่�ดีีที่่�สุุดเมื่่�อชงด้้วยน้ำำ��ร้้อน
อุุณหภููมิิ ประมาณ 80 องศา ซึ่่ง� เราจะสามารถเพลิิดเพลิินกัับรสหวาน
ปนฝาดไปพร้้อมๆกััน เซนฉะ ยัังมีีอีีกหลากหลายชนิิดแตกต่่างกััน
ออกไปตามพื้้�นที่่�ปลููกชา เช่่น “ฟุุคามุุชิิ เซนฉะ” ที่่�มีีกรรมวิิธีีใน
การนึ่่�งชาประมาณ 1-2 นาทีี
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กลิ่่�นหอม
รสชาติิกลมกล่่อม
ปริิมาณคาเฟอีีน

เกนไมฉะ
“เกนไมฉะ” ทำำ�จากเซนฉะ หรืือ บัันฉะ (ใบชาอ่่อนที่่�มีีขนาดใหญ่่
เกิินกว่่าที่่�จะนำำ�มาทำำ�เป็็นเซนฉะ) ผสมผสานกัับข้้าวกล้้องคั่่�ว โดย
ทั่่�วไป มีีอัตั ราส่่วนการผสมผสานระหว่่าง เซนฉะ หรืือ บัันฉะ 1 ส่่วน ต่่อ
ข้้าวกล้้องคั่่�ว 1 ส่่วนเท่่ากััน นอกจากนี้้� ไม่่เพีียงแต่่ข้้าวกล้้องคั่่�วเท่่านั้้�น
ยัังมีีการใส่่ข้้าวพอง เพื่่อช่
� ่วยเพิ่่�มกลิ่่�นให้้ยิ่่�งหอมและรสชาติิให้้ดีีขึ้้�นอีีก
ด้้วย วิิธีีการชงชาเกนไมฉะที่่�ดีีที่่�สุุด คืือ ชงด้้วยน้ำำ��ร้้อน โดยให้้ชาแช่่
ในน้ำำ��ร้้อนเพีียงเวลาสั้้�นๆ ชาเกนไมฉะมีีสรรพคุุณช่่วยผ่่อนคลาย
เนื่่�องจากอุุดมไปด้้วยวิิตามิิน B1

©GYRO
PHOTOGRAPHY/
イメージマート

โฮจิิฉะ

กลิ่่�นหอม
รสชาติิกลมกล่่อม
ปริิมาณคาเฟอีีน

“โฮจิิฉะ” ทำำ�จากใบชา เช่่น เซนฉะ นำำ�มาอบด้้วยความร้้อนสููง
จนสีีของใบชาเปลี่่�ยนแล้้วนำำ�ไปคั่่�ว การอบใบชาช่่วยทำำ�ให้้โฮจิิฉะ
มีีกลิ่่�นหอมเป็็นพิิเศษ วิิธีีการชงชาโฮจิิฉะที่่�ดีีที่่�สุุด คืือ ชงด้้วยน้ำำ��ร้้อน
โดยให้้ชาแช่่ในน้ำำ��ร้้อนเพีียงเวลาสั้้�นๆ เช่่นเดีียวกัับเกนไมฉะ “ชาโฮ
จิิฉะ” มีีรสชาติิสดชื่่น� เป็็นเอกลัักษณ์์ มีีรสขมและฝาด เพีียงเล็็กน้้อย
เนื่่อ� งจาก สารคาเฟอีีนที่่�อยู่่�ในชาหายไป ซึ่่ง� เกิิดจากความร้้อนสููงใน
กระบวนการอบและคั่่�วชา เนื่่�องจากมีีสารคาเฟอีีนในปริิมาณ
เพีียงเล็็กน้้อย เมื่่อ� เทีียบกัับชาประเภทอื่่น� ๆ จึึงเป็็นชาที่่�เด็็ก
และผู้้�สููงอายุุสามารถดื่่�มได้้
กลิ่่�นหอม
รสชาติิกลมกล่่อม
ปริิมาณคาเฟอีีน
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ซะโด (พิิธีีชงชา)
“ซะโด” วิิถีีแห่่งชาของชาวญี่่�ปุ่่�น พิิธีีกรรมในการชงมััทฉะและ
เสิิร์ฟ์ ให้้กับั แขก โดยรููปแบบเต็็มของพิิธีีดังั กล่่าว มีีการเสิิร์ฟ์ อาหาร
(ชาไคเซกิิ) และชา (โคอิิฉะ และ อุุซุุฉะ) อีีก 2 ครั้้�ง ใช้้เวลาทั้้�งหมด
ประมาณ 4 ชั่่�วโมง ในระหว่่างพิิธีีชงชา ผู้้�ชงชาจะสร้้างสรรค์์โอกาส
ในการสร้้างความเพลิิดเพลิินทางด้้าน สุุนทรีียภาพ ปััญญา ประสาท
สััมผัสั ทางร่่างกาย รวมไปถึึงความสงบทางด้้านจิิตใจแก่่ผู้้�เข้้าร่่วมพิิธีี
 พิิธีีเต็็มรูปู แบบ เริ่่มต้
� น้ ตั้้ง� แต่่ แขกผู้้�เข้้าร่่วมพิิธีีมารวมกัันในห้้อง
รัับรอง และเสิิร์์ฟน้ำำ��ร้้อนที่่�จะใช้้ในการชงชาให้้กัับแขกดื่่ม 
� จากนั้้�น
แขกจะนั่่�งรอในสวนจนกระทั่่�งผู้้�ชงชามาต้้อนรัับ ผู้้�ชงชาจะโค้้งเพื่่�อ
ต้้อนรัับโดยไม่่กล่่าวอะไร แขกจะถููกเชิิญไปยัังบ่่อน้ำำ��เพื่่�อชำำ�ระล้้าง
มืือและปากให้้สะอาด ก่่อนจะเข้้าห้้องพิิธีีชงชา โดยทางเข้้าของ
ห้้องชงชานั้้�นถููกออกแบบเป็็นช่่องเตี้้�ยๆ เพื่่�อให้้ทุุกคนก้้มตััวลอด
เข้้าไป สะท้้อนแนวคิิดว่่า ทุุกคนมีีความเท่่าเทีียมกััน  
แขกนั่่�งด้้วยท่่าคุุกเข่่าเซสะ (นั่่�งทัับส้้นเท้้า) บนเสื่่อ� ทาทามิิชื่น่� ชม
บรรยากาศแห่่งสุุนทรีียภาพภายในห้้องชงชา เช่่น ม้้วนภาพแขวนที่่�
ประดัับที่่ชั้้� น� มุุมห้้อง ซึ่่�งโดยปกติิจะเป็็นตััวอัักษรที่่ถู� กู เขีียนโดยพระ
ในนิิกายเซน ผู้้�ชงชาทัักทายแขก จากนั้้�นเติิมถ่่านลงในเตาไฟ และ
เสิิร์์ฟอาหารว่่างตามฤดููกาล ตามด้้วยขนมญี่่�ปุ่่�น เพื่่�อช่่วยประทััง
ความหิิวในระหว่่างพิิธีี 

จากนั้้�นแขกจะกลัับไปรอที่่ส� วนจนผู้้�ชงชาเรีียกอีีกครั้้�งเพื่่อ� เสิิร์ฟ์
ชา อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ในพิิธีี เช่่น โถใส่่ชา ช้้อนสำำ�หรัับตัักผงชา และถ้้วย
ชาจะถููกเช็็ดเพื่่�อเป็็นนััยยะสะท้้อนถึึงความบริิสุุทธิ์์� จัังหวะการ
เคลื่่�อนไหวเหล่่านี้้�ช่่วยทำำ�ให้้แขกมีีสมาธิิ ผู้้�ชงชา ชงชา “โคอิิฉะ”
(ชารสเข้้ม) อย่่างเงีียบๆ ชาถููกเสิิร์ฟ์ ให้้แขกผลััดกัันดื่่มค
� นละคำำ�จาก
ถ้้วยชาใบเดีียวกััน เพื่่�อแสดงถึึงความเป็็นหนึ่่�งเดีียวกััน
เมื่่�อช่่วงการดื่่�ม  “โคอิิฉะ” สิ้้�นสุุดลง ผู้้�ชงชาจะเติิมถ่่านลงใน
เตาไฟอีีกครั้้�ง ขนมญี่่�ปุ่่�น (แบบแห้้ง) และชา “อุุซุุฉะ” (ชารสอ่่อน)
ถููกเตรีียมและเสิิร์์ฟให้้แขก ช่่วงสุุดท้้ายของพิิธีี  บรรยากาศเริ่่�มจะ
เริ่่�มผ่่อนคลาย  แขกจะเริ่่�มบทสนทนากััน แต่่จำ�ำ กััดเพีียงแต่่ในเรื่่�อง
สุุนทรีียภาพในพิิธีีชงชา เช่่น บรรยากาศ และอุุปกรณ์์ในพิิธีีชงชา
เป็็นต้้น
ตัั ว แทนของแขกที่่� เข้้ า ร่่ ว มในพิิ ธีี  สอบถามผู้้�ชงชาเกี่่� ย วกัั บ
อุุปกรณ์์ในการชงชารวมไปถึึงงานศิิลปะที่่ตก
� แต่่งบรรยากาศในห้้อง
พิิธีีชงชา กัันไปอย่่างต่่อเนื่่อ� งเพื่่อ� ไม่่ให้้แขกที่่รั� บั ฟัังเสีียสมาธิิในความ
สนใจ

อุุปกรณ์์ ในพิิธีีชงชา

อุุปกรณ์์ในพิิธีชี งชา เป็็นสิ่่ง� หนึ่่�งที่่�ช่ว่ ยสร้้างความเพลิิดเพลิิน
และสุุนทรีียภาพในการชื่่�นชมความงามในพิิธีีชงชา ผู้้�เข้้าร่่วม
พิิธีีสามารถเพลิิดเพลิินไปกัับความงามของอุุปกรณ์์แต่่ละชิ้้�นที่่�
มีีเอกลัักษณ์์แตกต่่างไปตามสถานที่่�ผลิติ ในแต่่ละท้้องถิ่่น� รวมถึึง
ศิิลปิินผู้้�สร้้างสรรค์์ นอกจากนี้้� อุุปกรณ์์บางชิ้้�นยัังมีีชื่อ่� เรีียกเฉพาะ
อุุปกรณ์์ในพิิธีชี งชา เปรีียบได้้กับั “ผลงานศิิลปะที่่�สามารถนำำ�มา
ใช้้ได้้” นอกจากนี้้� ผู้้�ชงชา ยัังสามารถนำำ�อุุปกรณ์์แต่่ละประเภท
มาปรัับใช้้ร่่วมกััน เพื่่�อแสดงถึึงสุุนทรีียภาพ และรููปแบบพิิธีีชง
ชาในแบบของผู้้�ชงชาผู้้�นั้้�นเอง
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อุุปกรณ์์ในพิิธีีชงชา
1.ฉะคิิ (ภาชนะใส่่ชา)
ชาที่่�ใช้้ในพิิธีชี งชา มีี 2 ประเภท คืือ “โคอิิฉะ”
(ชารสเข้้ม) ที่่�ทำำ�จากผงชาเขีียว และ “อุุซุุฉะ”
(ชารสอ่่อน) ที่่�ชงด้้วยการตีีจนขี้้�นฟอง “อุุซุฉุ ะคิิ”
ภาชนะที่่�ใช้้สำำ�หรัับใส่่ชาแบบอุุซุฉุ ะ มีีอีกี ชื่่อ� เรีียก
ว่่า “นััทซึึเมะ (แปลว่่า พุุทรา)” เนื่่�องจาก
ลัักษณะของอุุซุุฉะคิิ นั้้�นคล้้ายกัับเมล็็ด
ของพุุทรา

3.ฉะวััง (ถ้้วยชา)
“ฉะวััง” หรืือ ถ้้วยที่่�ใช้้ในการดื่่�มชา วััสดุุส่่วน
ใหญ่่ทำำ�จากเซรามิิก มีีหลากหลายรููปแบบ ทั้้�ง
ในแง่่ของรููปทรง และกระบวนการในการเผา
การชมความงดงามของถ้้วยชาฉะวััง พิิจารณา
ถึึงรููปทรงทั้้�งหมดของถ้้วยชา รููปทรงของก้้น
ถ้้วย (โคได) วััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในการเคลืือบ
ผิิวถ้้วย เป็็นต้้น

2.ฉะเซน (แปรงตีีชา)
“ฉะเซน” อุุปกรณ์์ที่่�ทำำ�จากไม้้ไผ่่ ใช้้สำำ�หรัับคน
ชามััทฉะกัับน้ำำ��ร้้อนให้้เข้้ากัันในถ้้วยชาฉะวััง ขนาด
จำำ�นวนซี่่�แปรง รวมไปถึึงสีีของฉะเซนนั้้�นแตกต่่างไป
ตามสำำ�นักั สอนพิิธีชี งชา และวััตถุุประสงค์์ในการใช้้ ฉะ
เซน เป็็นอุุปกรณ์์ที่่�ไม่่สามารถทดแทนด้้วยอุุปกรณ์์
อื่่น� รวมไปถึึงเป็็นอุุปกรณ์์ที่่ข� าดเสีียไม่่ได้้ในการ
ประกอบพิิธีชี งชา “ฉะเซน” สััญลัักษณ์์ที่่�
สะท้้อนถึึงค่่านิิยมอัันงดงามของ
พิิธีีชงชา

4.ฉะชััคคุุ (ช้้อนตัักชา)
“ฉะชัั ค คุุ ” ช้้ อ นสำำ� หรัั บ ตัั ก ผงมัั ท ฉะ ซึ่่� ง โดยทั่่� ว ไป
อุุปกรณ์์ชนิิดนี้้�ทำำ�ด้้วยไม้้ไผ่่ การชมความงดงามของฉะ
ชััคคุุ พิิจารณาถึึงรููปทรง ตำำ�แหน่่งของปล้้องไม้้ไผ่่ รวมไป
ถึึงส่่วนปลายของช้้อนตัักที่่�มีีลัักษณะเหมืือนกัับไม้้พาย มีีฉะ
ชััคคุุหลายชิ้้น� ที่่�ทำำ�ด้ว้ ยมืือของอาจารย์์สอนชงชาและเหล่่า
พระสงฆ์์ที่่�มีีชื่่�อเสีียงในด้้านการชงชา ถึึงแม้้ว่่าเมื่่อ� มอง
ผ่่านๆ ฉะชััคคุุจะมีีลักั ษณะเหมืือน ไม้้พายที่่�ทำำ�จาก
ไม้้ไผ่่ง่า่ ยๆ แต่่ทว่า่ ฉะชััคคุุแต่่ละชิ้้น� ต่่างถููก
ทำำ�ขึ้้�นด้้วยมืืออย่่างปราณีีต
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ปริิมาณการเก็็บเกี่่�ยวใบชาของประเทศญี่่�ปุ่่�น
ปริิมาณและสััดส่่วนการผลิิตชาแปรรููปในปีี ค.ศ.2020
จัังหวััด
จัังหวััด มิิยา
มิิเอะ ซากิิ
7% 4%
จัังหวััดอื่่�นๆ
18%

จัังหวััดชิิสุุโอกะ
36%

จัังหวััดคาโงชิิมะ
34%

ปริิมาณการเก็็บเกี่่ย� วใบชาสดของประเทศญี่่ปุ่� น�่ ในปีี พ.ศ. 2563
มีีปริิมาณ 328,800 ตััน โดยใบชาสดที่่เ� ก็็บเกี่่ย� วได้้จะนำำ�มาผ่่านการ
แปรรููปด้ว้ ยกระบวนการต่่างๆ เช่่น นึ่่�ง และ นวด เป็็นต้้น เรีียกใบชา
ที่่�ผ่่านกระบวนการแปรรููปว่่า “อาราฉะ” สำำ�หรัับปริิมาณชาที่่�ผ่่าน
การแปรรููป (อาราฉะ) ของประเทศญี่่�ปุ่่�นในปีีพ.ศ. 2563 มีีปริิมาณ
69,800 ตััน โดยจัังหวััดชิิสุุโอกะ ครองตำำ�แหน่่งจัังหวััดที่่�ผลิิตชา
แปรรููปมากที่่�สุุดของประเทศญี่่�ปุ่่�น ซึ่่�งมีีปริิมาณสููงถึึง 25,200 ตััน
(คิิดเป็็น 36% ของชาทั้้�งประเทศ) ตามมาติิดๆด้้วย จัังหวััดคาโง
ชิิมะ มีีปริิมาณชาแปรรููป 23,900 ตััน (34%) ลำำ�ดัับที่่� 3 จัังหวััดมิิ
เอะ มีีปริิมาณชาแปรรููป 5,080 ตััน (7%) และ ลำำ�ดัับที่่� 4 จัังหวััด
มิิยาซากิิ มีีปริิมาณชาแปรรููป 3,060 ตััน (4%)      

การบริิโภคชาเขีียวของประเทศญี่่�ปุ่่�น
“ชาเขีียว” เป็็นเครื่่�องดื่่มที่
� ่�ชาวญี่่�ปุ่่�นนิิยมรัับประทานมากที่่สุุด 
� โดยจากสถิิติิปริิมาณการบริิโภคชาเขีียวของชาวญี่่�ปุ่่�น (อ้้างอิิงจาก : ผล
การสำำ�รวจการใช้้จ่่ายโดยเฉลี่่�ยของครััวเรืือน (มีีสมาชิิกในครอบครััวมากกว่่า 2 คน ขึ้้�นไป) ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2561 – 2563 โดยสำำ�นักั งานสถิิติิ
กระทรวงการจััดการกิิจการภายในประเทศ และโทรคมนาคม) พบว่่า ปริิมาณการบริิโภคชาเขีียวของชาวญี่่�ปุ่่�นโดยเฉลี่่�ย มีีปริิมาณ 805
กรััม โดย 5 อัันดัับเมืืองที่่�มีีปริิมาณบริิโภคชาเขีียวมากที่่สุุด
� ของประเทศญี่่�ปุ่่�น ได้้แก่่ อัันดัับที่่� 1 เมืืองชิิสุุโอกะจัังหวััดชิิสุุโอกะ (ปริิมาณการ
บริิโภค 2,198 กรััม) อัันดัับที่่� 2 เมืืองฮามามััทสึึ จัังหวััดชิิสุุโอกะ  (ปริิมาณการบริิโภค 1,346 กรััม) อัันดัับที่่� 3 เมืืองนางาซากิิ จัังหวััดนางา
ซากิิ (ปริิมาณการบริิโภค 1,222 กรััม) อัันดัับที่่� 4 เมืืองสึึ จัังหวััดมิิเอะ (ปริิมาณการบริิโภค 1,137 กรััม) และอัันดัับที่่� 5 เมืืองนาระ จัังหวััด
นาระ (ปริิมาณการบริิโภค 1,103 กรััม)
2,500

ปร�มาณการบร�โภคชาเข�ยว
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เมืองชิสุโอกะ
(จังหวัดชิสุโอกะ)

เมืองฮามามัทสึ
(จังหวัดชิสุโอกะ)

แหล่่งปลููกชาที่่�มีีชื่่�อเสีียงของประเทศญี่่�ปุ่่�น
จัังหวััดไซตามะ

(แหล่่งผลิิต ชาซายามะ)

©GYRO_PHOTOGRAPHY/
イメージマート

จัังหวััดเกีียวโต
(แหล่่งผลิิตชาอุุจิิ)

ชาที่่�ปลููกในพื้้�นที่่�ซายามะ ส่่วนมากบริิโภค
กัันในภููมิิภาคคัันโต (ตะวัันออก) กล่่าวกััน
ว่่า “ถ้้าเรื่่�องสีีต้้อง ชาชิิสุุโอกะ ถ้้าเรื่่�องกลิ่่�น
หอม ต้้องชาอุุจิิ ถ้้าเรื่่�องรสชาติิ ต้้องชาซา
ยามะ” อีีกทั้้�งเทคนิิคที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ ใน
การร้้องเพลงเก็็บเกี่่�ยวชาของซายามะ
ทำำ�ให้้ได้้ชาเขีียวข้้นรสชาติิหวาน
กลมกล่่อม

“ชาอุุ จิิ ” หนึ่่� ง ในแบรนด์์ ช าคุุ ณ ภาพสูู ง
ขนาดใหญ่่ของประเทศญี่่�ปุ่่�น แหล่่งผลิิตชา
เขีียวมััทฉะปริิมาณมากที่่�สุดุ ของประเทศญี่่�ปุ่่น�
กล่่าวกัันว่่า ในปััจจุุบััน เทคนิิคการปลููกและ
วิิธีีการแปรรููปชาที่่�แพร่่หลายไปในแต่่ละ
ภููมิภิ าคของประเทศญี่่�ปุ่่น� นั้้�นส่่วนใหญ่่
เรีียนรู้้�มาจากแหล่่งผลิิตชาอุุจิิ

©AFLO

©JNTO

จัังหวััดชิิสุุโอกะ

(แหล่่งผลิิตชาชิิสุุโอกะ ชาคาเกงาวะ และ ชาโมโตยามะ)

จัังหวััดคาโงชิิมะ

(แหล่่งปลููกชาคาโงชิิมะ และชาฉิิรััง)

©JNTO

จัังหวััดคาโงชิิมะ แหล่่งปลููกชาอย่่างแบรนด์์ ชาคาโงชิิมะ
และชาฉิิรััง เป็็นที่่�รู้้�จัักกัันเป็็นอย่่างดีีในเรื่่�องแหล่่งปลููกชา
ที่่�ยอดใบชาแตกใบใหม่่ออกมาเร็็วที่่�สุุด โดยพื้้�นที่่�ในจัังหวััด
คาโงชิิมะ เริ่่�มเก็็บเกี่่�ยวใบชาตั้้�งแต่่ช่่วงต้้นเดืือนเมษายน
สำำ�หรัับพื้้�นที่่�เกาะ เช่่น เกาะทาเนงาชิิมะ เริ่่�มเก็็บเกี่่�ยว
ใบชาตั้้�งแต่่ช่่วงปลายเดืือนมีีนาคม เนื่่�องจากอยู่่�ใน
พื้้�นที่่�สภาพอากาศแบบอบอุ่่�น จึึงปลููกชาได้้
หลากหลายชนิิด

แหล่่งผลิิตชาอัันดัับ 1 ของประเทศ 36% ของปริิมาณชาเขีียว
แปรรููปในประเทศญี่่�ปุ่่�น ผลิิตที่่�จัังหวััดชิิสุุโอกะ แหล่่งผลิิตชา
ตามสภาพแวดล้้อมทางธรรมชาติิ เช่่น เมืืองชิิสุุโอกะ คาเกงาวะ
และเมืืองคาวาเนะ ต่่างมีีแบรนด์์ชาของตััวเอง “ชาโมโตยามะ” ที่่�
ปลููกและเจริิญเติิบโตในพื้้�นที่่ภู� เู ขา มีีชื่อ่� เสีียงในเรื่อ่� งชาคุุณภาพดีี
ซึ่่�งเป็็นที่่�โปรดโปรนของโทคุุงาวะ อิิเอยาสุุ (โชกุุนผู้้�สถาปนา
เมืืองเอโดะ) นอกจากนี้้� ระบบการปลููกชาแบบ “ฉะกุุ
ซาบะ (สวนชา)” ของจัังหวััดชิิสุโุ อกะยัังได้้รับั การ
ขึ้้�นทะเบีียนระบบมรดกทางการเกษตร
โลก (GIAHS) อีีกด้้วย

สััมผััสประสบการณ์์เก็็บและนวดใบชา
ในปััจจุบัุ นั ตั้้�งแต่่ในช่่วงฤดููร้อ้ นไปจนถึึงฤดููใบไม้้ร่ว่ ง ไร่่ชาหลายแห่่งในประเทศญี่่�ปุ่่น�
เปิิดให้้บุุคคลทั่่�วไป ไม่่ว่่าจะเป็็นเด็็กเยาวชน หรืือผู้้�ใหญ่่ เข้้าไปสััมผััสประสบการณ์์ต่่างๆ
ในไร่่ชา ไม่่ว่่าจะเป็็นการเก็็บใบชา และกระบวนการแปรรููปใบชา ซึ่�ง่ โดยปกติิไม่่สามารถ
สััมผััสประสบการณ์์เช่่นนี้้�ได้้อย่า่ งใกล้้ชิดิ เช่่นนี้้� ท้้ายที่่�สุดุ ผู้้�เข้้าร่่วมจะได้้มีโี อกาสดื่่ม� ชาที่่�ตัวั
เองเป็็นคนทำำ� รวมไปถึึงสามารถนำำ�ใบชาเหล่่านั้้�นกลัับไปเป็็นของขวััญเพื่่อฝ
� ากครอบครััว
นอกจากนี้้� ไร่่ชาหลายแห่่งยัังมีีบริิการให้้เช่่าชุุดเก็็บใบชาอีีกด้้วย

Photo/AFLO
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ประโยชน์์ของชาที่่�ไม่่ใช่่แค่่ดื่่�ม
ใบชามีีสรรพคุณ
ุ ในการดัับกลิ่่�น และต้้านเชื้้�อแบคทีีเรีีย ตั้้�งแต่่สมััยโบราณ ที่่ป� ระเทศญี่่�ปุ่่�นจึึงมีีการนำำ�ใบชาที่่�ชงแล้้วมาใช้้ประโยชน์์ เช่่น นำำ�
ชาที่่�ชงแล้้วไปตากในบริิเวณที่่�มีอี ากาศระบายได้้ดีีจนแห้้ง จากนั้้�นนำำ�ไปใส่่ไว้้ในภาชนะต่่างๆ ตู้้�เย็็น รวมไปถึึงกล่่องรองเท้้าเพื่่�อใช้้ดัับกลิ่่�นอัับ

ปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์

ใส่่ในอ่่างอาบน้ำำ��

นำำ�ใบชาที่่�ชงแล้้วมาโรยบริิเวณรากของต้้นไม้้ใน
ปริิมาณที่่�เหมาะสมเพื่่อ� ใช้้เป็็นปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ สารอาหาร
ที่่�เหลืืออยู่่�ในใบชานั้้�นมีีประโยชน์์ต่่อต้้นไม้้ ไม่่ว่่าจะ
เป็็นต้้นไม้้ที่่�ใช้้ประดัับภายในห้้อง หรืือแม้้กระทั่่�งพืืช
สวนครััว

นำำ�ถุงุ ชาที่่�ชงแล้้ว ใส่่ลงในอ่่างอาบน้ำำ��แทนผงอาบน้ำำ��
สารที่่�เป็็นประโยชน์์ในชาจะแทรกซึึมไปตามผิิวหนััง มีี
สรรพคุุณด้้านความงาม นอกจากนี้้� ยัังมีีสรรพคุุณรัักษา
โรคทางด้้านผิิวหนััง เช่่น โรคน้ำำ��กััดเท้้า

ทำำ�ความสะอาด
ชา เป็็ น วัั ต ถุุ ดิิ บ ตามธรรมชาติิ ซึ่่� ง สามารถนำำ� มาใช้้
ทำำ�ความสะอาดบ้้านได้้อย่่างปลอดภััยไร้้กัังวล คนญี่่�ปุ่่�นนำำ�
ชาที่่�ชงแล้้วนำำ�มาบิิดน้ำำ��ออกให้้หมาดๆใช้้สำำ�หรัับเช็็ดทำำ�ความ
สะอาดเสื่่อท
� าทามิิและที่่�นอน ชาที่่�ชงแล้้วมีีคุุณสมบััติิในการ
ดัักจัับฝุ่่�น จึึงใช้้ทำำ�ความสะอาดได้้เป็็นอย่่างดีี เมื่่�อใช้้งาน
เสร็็จแล้้ว นำำ�ชาที่่�ตากแห้้งพอหมาดๆมาห่่อด้ว้ ยผ้้า ใช้้เช็็ด
เสาหรืือที่่�นอนได้้อย่่างสะอาดเอี่่�ยม ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ใน
ใบชามีีสารต้้านเชื้้�อแบคทีีเรีีย จึึงใช้้ป้้องกัันเชื้้�อ
แบคทีีเรีียในหม้้อหรืือภาชนะครััวต่่างๆ
ได้้ดีีอีีกด้้วย

โอชาสึึเคะ เมนููอาหารที่่�ทำำ�จากชาเขีียว
		
ชาเขีียว มัักนำำ�มาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในการทำำ�อาหารมาตั้้�งแต่่สมััยโบราณ “โอชา
สึึเคะ” เป็็นหนึ่่�งในเมนููอาหารที่่�ชาวญี่่�ปุ่่น� ชื่่น� ชอบมาอย่่างยาวนาน โดยทั่่�วไป นำำ�บ๊ว๊ ยตากแห้้ง
(อุุเมโบชิิ) หรืือ ผัักดอง พร้้อมทั้้�งสาหร่่ายหั่่�นเป็็นเส้้นบางๆ โรยลงบนข้้าว ราดด้้วยชาเขีียว
ร้้อนๆลงไป ช่่วยให้้รัับประทานได้้อย่่างคล่่องคอ นอกจากนี้้� แต่่ละภููมิิภาคและครััวเรืือนยัังมีี
การนำำ�วััตถุุดิิบอื่่�นๆ เช่่น ปลาแซลมอนย่่างเกลืือ มาใส่่เพิ่่�มเติิมช่่วยให้้เพลิิดเพลิิดกัับรสชาติิ
โอชาสึึเคะที่่�หลากหลายมากขึ้้�น นอกจากนี้้� ยัังมีีเมนููอาหารอื่่�นๆที่่�ทำำ�จากชาเขีียว เช่่น ข้้าว
อบด้้วยชาเขีียวโรยเกลืือเล็็กน้้อย หรืือ โซบะชาเขีียว ที่่�ทำำ�จากผงมััทฉะและแป้้งโซบะ
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วางาชิิ (ขนมญี่่�ปุ่่�น)
ขนมกัับชาถืือเป็็นของคู่่�กันั จนมีีคำำ�กล่า่ วว่่า “ขนมช่่วยชููรสชาติิ
ของชา” ขนมไม่่ว่่าจะรสชาติิหวานหรืือรสเค็็ม ต่่างเข้้ากัันได้้อย่่าง
ดีีกัับรสฝาดของชา เมื่่�อลิ้้�นได้้สััมผััสรสชาติิช่่วยให้้รู้้�สึึกสดชื่่�น  
พิิธีีชงชาในรููปแบบทางการ จะมีีการเสิิร์ฟ์ อาหารไคเซกิิ โดยวา
งาชิิ (ขนมญี่่ปุ่� น่� ) จะเสิิร์ฟ์ เป็็นจานสุุดท้้าย ในสมััยโบราณ ของหวาน
เป็็นของที่่�มีีค่่าอย่่างมาก  แสดงถึึงการต้้อนรัับขัับสู้้�ของเจ้้าบ้้าน                                                                                         
แม้้กระทั่่�งการประกอบพิิธีีชงชาแบบย่่อ ก็็จะเสิิร์์ฟชากัับขนม
เท่่านั้้�น
เมื่่� อ มองย้้ อ นกลัั บ ไปในประวัั ติิ ศ าสตร์์ ข นมญี่่� ปุ่่� น สมัั ย
โบราณกาลในประเทศญี่่�ปุ่่�น มีีการทำำ�ขนม  “ดัังโงะ” โดยปั้้�นถั่่�ว
บดเป็็นลููกกลมๆแล้้วทำำ�ให้้สุุก  และ “โมจิิ” ขนมที่่�เกิิดจากการ
ตำำ�ข้้าวนึ่่�ง จากนั้้�นเริ่่�มรัับวิิธีีการทำำ�ขนมจำำ�พวกแป้้งข้้าว แป้้งสาลีี 
และถั่่�วบดทอดในน้ำำ��มััน (โทงาชิิ) มาจากประเทศจีีน  รวมไปถึึงรัับ
อิิทธิิพลขนมจำำ�พวกนััมบัังงาชิิ มาจากชาวโปรตุุเกส และสเปน ใน

การทำำ�ขนมอบ เช่่น ขนมคาสเทลล่่า และโบโร (คล้้ายขนมผิิงของ
ไทย) รวมไปถึึง คอมเปโท (น้ำำ��ตาลเม็็ดหลากสีี) เป็็นต้้น นำำ�มาปรัับ
จนกลายเป็็นเอกลัักษณ์์ขนมแบบญี่่�ปุ่่�นเอง
เมื่่�อเข้้าสู่่�ยุุคสมััยเอโดะ น้ำำ��ตาลเริ่่�มแพร่่หลายโดยทั่่�วไป ทำำ�ให้้
ขนมญี่่�ปุ่�่นได้้รัับการพััฒนาขึ้้�นอย่่างมาก  แต่่ละพื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศ
ญี่่�ปุ่่�นต่่างแข่่งขัันกัันพััฒนาขนมสููตรของตนเอง ทำำ�ให้้เกิิดขนม
ที่่�มีีรสชาติิและหน้้าตาแปลกใหม่่มากมาย ขนมหลายอย่่างที่่�รัับ
ประทานกัันในปััจจุุบัันมีีต้้นกำำ�เนิิดมาจากยุุคสมััยเอโดะ
ขนมญี่่�ปุ่่�นยัังสะท้้อนถึึงความรู้้�สึึกของฤดููกาลต่่างๆที่่�แตกต่่าง
กััน ยกตััวอย่่างเช่่น ขนมชนิิดเดีียวกััน เมื่่�อตกแต่่งด้้วยสีีเขีียวกัับ
สีีชมพููของดอกซากุุระ สะท้้อนถึึงฤดููใบไม้้ผลิิ สีีแดงและเหลืือง
ของใบไม้้เปลี่่�ยนสีี  สะท้้อนให้้สััมผััสถึึงฤดููใบไม้้ร่่วง ถึึงแม้้รสชาติิ
จะเหมืือนกััน แต่่สีีสัันภายนอกที่่�แตกต่่าง แสดงถึึงฤดููกาลที่่�หลาก
หลายในมุุมมองของชาวญี่่�ปุ่่�น
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ห้้องเรีียนภาษาญี่่�ปุ่่�น

คำำ�ทัักทายหลัังไม่่ได้้พบกัันมานาน

ในคอลััมน์์นี้้�ของจากญี่่�ปุ่่�น เราได้้เคยแนะนำำ�คำำ�ทัักทายภาษา
ญี่่ปุ่� น่� ที่่แ� บ่่งใช้้ตามช่่วงเวลาเช้้ากลางวัันเย็็นไปแล้้ว นอกเหนืือจาก
คำำ�เหล่่านั้้�นภาษาญี่่�ปุ่่�นยัังมีีคำำ�ทัักทายบางคำำ�ที่่�แบ่่งใช้้ตามสถาน
กาณณ์์เฉพาะด้้วย ยกตััวอย่่างเช่่น คำำ�ทัักทายที่่�ใช้้กัับคนที่่�เราไม่่
ได้้พบเจอกัันมานานเป็็นต้้น สำำ�หรัับจากญี่่ปุ่� น่� ฉบัับนี้้�จะขอแนะนำำ�
คำำ�ทัักทายหลัังไม่่ได้้พบกัันมานาน 2 คำำ� ดัังนี้้�

โอะฮิิสะชิิบุุริิเดะสุุ
おひさしぶりです

เป็็นคำำ�ทักั ทายเมื่่อ� พบเจอกัับคนที่่เ� ราไม่่ได้้พบมานาน ทั้้�งนี้้� ไม่่ได้้มีีการกำำ�หนดชััดเจน
ว่่าต้้องไม่่ได้้พบเจอกัันนานแค่่ไหนถึึงจะใช้้คำำ�นี้้� แต่่โดยปกติิแล้้วมัักจะใช้้เมื่่�อไม่่ได้้พบกััน
นานมากกว่่า 1 เดืือน อย่่างไรก็็ดีีเกณฑ์์การใช้้งานคำำ�นี้้อ� าจแตกต่่างกัันไปได้้ในแต่่ละบุุคคล 
โดยเฉพาะเมื่่�อมีีเรื่่�องของความรู้้�สึึกอยากพบอีีกฝ่่ายบ่่อยมากแค่่ไหนเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง
สำำ�หรัับบางคนอาจจะอยากใช้้คำำ�นี้้�กัับคนที่่�ไม่่ได้้พบกัันเพีียง 1 สััปดาห์์ก็็ได้้ ซึ่่�งทำำ�ให้้คำำ�
นี้้�เป็็นคำำ�ที่แ่� สดงให้้เห็็นถึึงระยะห่่างทางความสััมพัันธ์์ของผู้้�พููดและผู้้�ฟัังด้้วย ในคำำ�นี้้คำ� ำ�ว่า่
“โอะ” และ “เดะสุุ” เป็็นคำำ�สุุภาพ ดัังนั้้�นเมื่่�อพููดกัับคนที่่�สนิิทกัันก็็สามารถใช้้คำำ�ว่่า “ฮิิ
สะชิิบุุริิ” เฉยๆก็็ได้้ และเมื่่�อแยกส่่วนประกอบของคำำ�นี้้�ให้้ละเอีียดยิ่่�งขึ้้�น จะสามารถแยกเป็็นคำำ�ว่่า “ฮิิสะชิิอิิ” กัับ “บุุริิ” ได้้
ด้้วย ซึ่่�งคำำ�ว่่า “ฮิิสะชิิอิิ” หมายถึึงเวลาผ่่านมาเนิ่่�นนานแล้้ว ส่่วนคำำ�ว่่า “บุุริิ” นั้้�นเป็็นคำำ�บอกระยะเวลาที่่�ผ่่านมา เช่่น ใช้้กัับ
คำำ�ว่่า “อิิจิิเน็็น” ที่่�แปลว่่า 1 ปีี เป็็น “อิิจิน็ิ ็นบุุริิ” ก็็จะหมายถึึง ผ่่านไป 1 ปีีแล้้ว (หลัังจากที่่�ไม่่ได้้เจอกััน) เป็็นต้้น

โกะบุุสะตะชิิเตะโอะริิมะสุุ
ごぶさたしております
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คำำ�นี้้�ก็็เป็็นคำำ�ทัักทายเมื่่�อพบเจอกัับคนที่่�เราไม่่ได้้พบมานาน
เช่่นเดีียวกัับคำำ�ว่่า “โอะฮิิสะชิิบุุริิเดะสุุ” แต่่เป็็นคำำ�ที่่�สุุภาพกว่่า
และถ่่อมตััวมากกว่่า ส่่วนใหญ่่จะใช้้กัับผู้้�ที่่�มีฐี านะสููงกว่่าเช่่น เจ้้า
นาย หรืือครูู อาจารย์์ โดยปกติิแล้้วจะไม่่ใช้้กัับคนที่่�มีีฐานะเท่่า
เทีียมกัันหรืือต่ำำ�กว่
� ่า ฉะนั้้�นหากจะทัักทายคนที่่�สนิิทสนมกัันดีี ก็็
จะใช้้คำำ�ว่่า “ฮิิสะชิิบุุริิ” แทน นอกจากนี้้� “โกะบุุสะตะชิิเตะโอะริิ
มะสุุ” ยัังนิิยมใช้้ในภาษาเขีียนอย่่างคำำ�ขึ้้�นต้้นจดหมายหรืืออีีเมล
ส่่งถึึงคนที่่�ไม่่ได้้พบกัันมานานด้้วย ในคำำ�นี้้�คำำ�ว่่า “โกะ” และ              
“ชิิเตะโอะริิมะสุุ” เป็็นคำำ�สุุภาพ ฉะนั้้�นส่่วนหลัักของคำำ�นี้้ คืื
� อคำำ�ว่า่
“บุุสะตะ” ซึ่่�งหมายถึึง การขาดการติิดต่อ่ หรืือไม่่มีีการติิดต่อ่  คำำ�
ทัักทายนี้้�จึงึ มีีความหมายดั้้ง� เดิิมว่า่ “ขอโทษที่่พั� กนี้้
ั ข� าดการติิดต่อ่
ไป” ซึ่่�งผัันเปลี่่ย� นกลายมาเป็็นคำำ�ทักั ทายซึ่่ง� มีีนััยว่่า “ขอโทษด้้วย
ที่่�ผมขาดการติิดต่่อไปนาน” นั่่�นเอง

ODA
โครงการความร่่วมมืือแบบให้้เปล่่าแก่่โครงการ

Official
Development
Assistance

องค์์กรอิิสระไม่่แสวงหากำำ�ไร (NGO) ญี่่�ปุ่่�น
รััฐบาลญี่่�ปุ่่�นให้้ความร่่วมมืือสนัับสนุุนโครงการ “พััฒนาการดำำ�รงชีีวิิตผ่่านการ
ปลููกป่่าชายเลนเพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการเกิิดภััยพิิบััติิให้้แก่่ชุุมชนในจัังหวััดระนอง”
©DLE

รััฐบาลญี่่�ปุ่่�นสนัับสนุุนโครงการดัังกล่่าว (ปีีแรกจากการดำำ�เนิินโครงการ 3 ปีี) ด้้วย
เงิินจำำ�นวน 19,199,396 บาทผ่่านความร่่วมมืือแบบให้้เปล่่ากัับองค์์กรอิิสระไม่่แสวงหา
กำำ�ไร (NGO) ของประเทศญี่่ปุ่� น่�   โดยมีีพิิธีีลงนามข้้อตกลงเมื่่อ� วัันที่่� 9 มีีนาคม พ.ศ. 2564
ระหว่่าง นายนะชิิดะ คะสุุยะ เอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�นประจำำ�ประเทศไทย และนางสาวโท
โมมิิ คาสึึกะ ตััวแทนองค์์กร ออยสก้้า ประจำำ�ประเทศไทย ณ สถานเอกอััครราชทููตญี่่ปุ่� น่�
ประจำำ�ประเทศไทย
องค์์กรออยสก้้าดำำ�เนิินกิิจกรรมปลููกป่่าชายเลนมายาวนานกว่่า 20 ปีี และประสบ
ความสำำ�เร็็จในกิิจกรรมต่่างๆมาโดยตลอด แต่่ทว่่า ยัังมีีพื้้�นที่่�บางแห่่งที่่ยั� ังเข้้าไม่่ถึึง รวม
ไปถึึงยัังคงมีีปััญหาต่่างๆเกิิดขึ้้�น เช่่น ปััญหาความเสีียหายจากน้ำำ��ทะเลท่่วมในพื้้�นที่่�
ชุุมชน การทำำ�ประมงลดลงเนื่่�องจากสภาพอากาศที่่�เปลี่่�ยนแปลง ขยะทางทะเล เป็็นผล
ให้้ประชากรในพื้้�นที่่�ยากจน

การดำำ�รงชีีวิิตร่่วมกัันของชาวบ้้านและ
ป่่าชายเลนที่่�ได้้รัับการฟื้้�นฟููในพื้้�นที่่� 32 เฮกตาร์์

มุ่่�งหวัังว่่า จากการฟื้้�นฟููสภาพแวดล้้อมป่่าชายเลนจะช่่วย
พััฒนาอาชีีพของชาวบ้้านในพื้้�นที่่� เช่่น การประมง พร้้อมทั้้�งมีีส่่วน
ช่่วยในการลดและป้้องกัันภััยพิิบััติิในพื้้�นที่่�การดำำ�รงชีีวิิต ส่่งเสริิม
การให้้ความรู้้�การศึึกษาในการปกป้้องความหลากหลายทางชีีวภาพ
และการจััดการปััญหาขยะทางทะเล โดยผ่่านการฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�ป่่า

พื้้� น ที่่� เ ป้้ า หมายในการฟื้้� น ฟูู ป่่ าชายเลนบนเกาะคณฑีี 
จ.ระนอง

ภาพหลัังการฟื้้�นฟููป่่าชายเลน (ภาพป่่าชายเลนในอดีีต)

ในพิิธีีลงนาม  นางสาวโทโมมิิ ตััวแทนองค์์กรออยสก้้า
เน้้นย้ำำ��ถึงึ ความมุ่่ง� มั่่น� ในการเริ่่ม� โครงการปลููกป่่าชายเลน
เพื่่อ� ช่่วยเหลืือการดำำ�รงอยู่่�ของผู้้�คน ที่่เ� ริ่่ม� โครงการไปเมื่่อ�
วัันที่่� 11 มีีนาคมที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งเป็็นวัันครบรอบ10 ปีีของ
การเกิิดเหตุุการณ์์ภัยั พิิบัติั ครั้้
ิ ง� ใหญ่่ทางฝั่่ง� ตะวัันออกของ
ประเทศญี่่�ปุ่่�น

โครงการส่่งเสริิมรายได้้ในพื้้�นที่่�

จััดการสััมมนาเชิิงปฏิิบัติั กิ ารทางด้้านทัักษะ และการฝึึกอบรม
อาชีีพเพื่่อ� ให้้ชาวบ้้านสามารถพััฒนาสิินค้้าจากการใช้้ประโยชน์์ใน
พื้้�นที่่� เช่่น การเลี้้ย� งแพะ ซึ่่�งสามารถเลี้้ย� งได้้ในพื้้�นที่่ข� นาดเล็็ก การ
เลี้้�ยงแพะ เพื่่�อจำำ�หน่่ายเนื้้�อสำำ�หรัับการบริิโภค ช่่วยสร้้างรายได้้ที่่�
มั่่�นคง

ชาวบ้้านในพื้้�นที่่�บริิเวณด้้านหน้้าคอกแพะที่่�สร้้างเสร็็จสมบููรณ์์

แพะที่่�ชาวบ้้านเลี้้�ยง
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ข่าวสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
พิิธีีมอบเครื่่�องราชอิิสริิยาภรณ์์ ให้้แก่่คุุณวิิศิิษฐ เดชกำำ�ธร

เมื่่�อวัันที่่� 17 มีนี าคม พ.ศ. 2564 สถานเอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�นประจำำ�
ประเทศไทยจััดพิธีีม
ิ อบเครื่่อ� งราชอิิสริิยาภรณ์์ “The Order of the Rising
Sun, Gold Rays with Rosette” แก่่คุุณวิิศิิษฐ เดชกำำ�ธร อดีีตประธาน
สมาคมเรืือเยาวชนเอเชีียอาคเนย์์แห่่งประเทศไทย พร้้อมทั้้�งงานเลี้้ย� งฉลอง
ณ ทำำ�เนีียบเอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�น
รััฐบาลญี่่ปุ่� น่� ได้้ประกาศมอบเครื่่อ� งราชอิิสริิยาภรณ์์แก่่ชาวต่่างประเทศ
ประจำำ�ฤดููใบไม้้ผลิ พ
ิ .ศ. 2563 ให้้กัับชาวต่่างชาติิผู้้�มีีผลงานที่่�โดดเด่่นใน

สาขาของตน สำำ�หรัับประเทศไทยได้้มอบให้้แก่่คุุณวิิศิิษฐ  เดชกำำ�ธร อดีีต
ประธานสมาคมเรืือเยาวชนเอเชีียอาคเนย์์แห่่งประเทศไทย ในฐานะที่่เ� ป็็น
ผู้้�อุุทิิศตนและมีบี ทบาทสำำ�คัญ
ั ในการแลกเปลี่่ย� นระดัับเยาวชนและส่่งเสริิม
ความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างประเทศไทย ประเทศญี่่�ปุ่่�น ตลอดจนประเทศ
อาเซีียน ด้้วยการดำำ�เนิินโครงการต่่าง ๆ ในฐานะประธานสมาคมเรืือเยาว
ชนฯ และโครงการแด่่น้อ้ งผู้้�มีีความหวััง ซึ่่�งเป็็นเวทีีที่่เ� ปิิดโอกาสให้้เยาวชน
ผู้้�ด้้อยโอกาสได้้แสดงออกและช่่วยเหลืือเกื้้อ� กููลกัันมาแล้้วนัับสามทศวรรษ

พิิธีีมอบประกาศเกีียรติิคุุณของรััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงการต่่าง
ประเทศญี่่�ปุ่่�น ประจำำ�ปีี ค.ศ. 2020 ให้้แก่่คุุณมณเฑีียร บุุญตััน
เมื่่�อวัันที่่� 22 มีีนาคม ที่่�ผ่่านมา มีีการจััดพิิธีีมอบประกาศเกีียรติิคุุณ
ของรัั ฐ มนตรีีว่่ า การกระทรวงการต่่ างประเทศญี่่� ปุ่่�น ประจำำ�ปีี ค .ศ.
2020 ให้้แก่่คุุณมณเฑีียร บุุญตััน สมาชิิกวุุฒิิสภา และอดีีตประธานกลุ่่�ม
มิิตรภาพสมาชิิกรัฐั สภาไทย-ญี่่ปุ่� น่� ณ ทำำ�เนีียบเอกอััครราชทููตญี่่ปุ่� น่� ประจำำ�
ประเทศไทย
ตลอดระยะเวลาที่่คุ� ณ
ุ มณเฑีียร บุุญตััน สมาชิิกวุุฒิสิ ภา ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
สมาชิิกวุุฒิิสภา และสมาชิิก สภานิิติิบััญญัติั ิแห่่งชาติิ อีีกทั้้�งปฏิิบััติิหน้้าที่่�
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ในตำำ�แหน่่งประธานกลุ่่�มมิิตรภาพสมาชิิกรััฐสภาไทย-ญี่่�ปุ่่�น ได้้อุุทิิศตน
ในการส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์อัันแน่่นแฟ้้นและความเข้้าใจอัันดีีระหว่่าง
ประเทศไทยและประเทศญี่่�ปุ่่�น
พิิธีีมอบประกาศเกีียรติิคุณ
ุ ในครั้้�งนี้้�ยังั ถืือเป็็นโอกาสในการกระชัับสาย
สััมพัันธ์์อัันแน่่นแฟ้้นด้้านต่่างๆ รวมไปถึึง การแลกเปลี่่�ยนระหว่่างรััฐสภา
ระหว่่างสองประเทศ

พิิธีีมอบประกาศเกีียรติิคุุณของรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศ
ญี่่�ปุ่่�น ประจำำ�ปีี ค.ศ. 2020 ให้้แก่่คุุณคุุนิิโยชิิ นุุวะ และคุุณนิิอร อกนิิษฐ์์พรหม

เมื่่�อวัันพฤหััสบดีีที่่� 25 มีนี าคม ที่่�ผ่่านมา มีีการจััดพิิธีีมอบประกาศ
เกีียรติิคุุณของรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการต่่างประเทศญี่่�ปุ่่�น ประจำำ�
ปีี ค.ศ. 2020 โดยนายนะชิิดะ คะสุุยะ เอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�นประจำำ�
ประเทศไทย ให้้แก่่คุณ
ุ คุุนิิโยชิิ นุุวะ (ที่่ปรึ
� กึ ษาสมาคมญี่่ปุ่� น่� ในชลบุุรีี-ระยอง
(CRJA)) และคุุณนิิอร อกนิิษฐ์์พรหมณ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนสมาคมไทยญี่่�ปุ่่�น ศรีีราชา ณ ทำำ�เนีียบเอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�นประจำำ�ประเทศไทย
รัั ฐ มนตรีีว่่ า การกระทรวงการต่่ า งประเทศญี่่� ปุ่่� น  มอบประกาศ
เกีียรติิคุณ
ุ นี้้�เพื่่อ� เชิิดชูเู กีียรติิให้้กับั ผู้้�อุุทิิศตนในการส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์อันั
แน่่นแฟ้้นและความเข้้าใจอัันดีีระหว่่างประเทศญี่่ปุ่� น่� กัับประเทศต่่างๆ โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�ง บุุคคล หรืือกลุ่่�มที่่�มีีผลงานอัันโดดเด่่นจนเป็็นที่่�ประจัักษ์์
สำำ�หรัับผู้้�รัับมอบประกาศเกีียรติิคุุณในครั้้�งนี้้�ทั้้�งสองคน ได้้รัับการ
ยกย่่องว่่าเป็็นผู้้�อุุทิิศอย่่างสุุดความสามารถในการพััฒนาสายสััมพัันธ์์อันั ดีี
ระหว่่างทั้้�งสองประเทศโดยผ่่านกิิจกรรมทางด้้านวััฒนธรรมและการแลก
เปลี่่�ยนในพื้้�นที่่�จัังหวััดชลบุุรีีมาเป็็นระยะเวลาอย่่างยาวนาน  
ในโอกาสนี้้� นอกจากจะเป็็นโอกาสในการแสดงความยิินดีีให้้กัับผู้้�รัับ
ประกาศเกีียรติิคุุณทั้้�งสองคน ยัังถืือเป็็นโอกาสอัันดีีในการพััฒนาความ
เข้้าใจอัันดีีระหว่่างประเทศไทยและประเทศญี่่�ปุ่่�น

พิิธีเี ปิิดนิทรรศ
ิ
การ “โอะกุุริิโมโนะ สุุนทรีียะแห่่งการให้้และได้้คืนื กลัับ”

เมื่่�อวัันที่่� 18 มีีนาคม ที่่�ผ่่านมา ได้้มีีการจััดพิิธีีเปิิดนิิทรรศการ “โอะกุุ
ริิโมโนะ สุุนทรีียะแห่่งการให้้และได้้คืืนกลัับ” ณ  ห้้องนิิทรรศการ ชั้้�น 1
TCDC กรุุงเทพฯ โดยในโอกาสนี้้� นายโคบายาชิิ ชิิเงกิิ ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นััก
ข่่าวสารญี่่ปุ่� น่� ตััวแทนจากสถานเอกอััครราชทููตญี่่ปุ่� น่� ประจำำ�ประเทศไทย
เข้้าร่่วมพิิธีีเปิิดดัังกล่่าว นิิทรรศการในครั้้�งนี้้� ถืือเป็็นนิิทรรศการสััญจรที่่�
จััดในต่่างประเทศชุุดล่่าสุุดของเจแปนฟาวน์์เดชั่่�นในปีี ค.ศ. 2021 และ
ได้้เดิินทางมาจััดนิิทรรศการนี้้�ยัังประเทศไทยเป็็นจุุดหมายแรกในโลก

พื้้�นที่่�จััดแสดงภายในนิิทรรศการมีีขนาดใหญ่่ ซึ่่�งสามารถแบ่่งออกได้้
เป็็น 4 ส่่วน ประกอบไปด้้วย “ส่่วนที่่� 1: ของขวััญต่่างๆที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงาน
แต่่งงาน” “ส่่วนที่่� 2: หััวใจและศิิลปะของการห่่อของขวััญ ฟุุกุุสะและฟุุ
โรชิิกิิ” “ส่่วนที่่� 3: ของขวััญจากพ่่อแม่่แก่่ลููก” และ “ส่่วนที่่� 4: การมอบ
ของขวััญเพื่่�อกระชัับความสััมพัันธ์์” โดยนำำ�เสนอธรรมเนีียมปฏิิบััติิการ
มอบของขวััญในประเทศญี่่�ปุ่่�น พร้้อมทั้้�งความงดงาม อัันเป็็นเอกลัักษณ์์
และความหลากหลายของชิ้้�นของขวััญ อีีกทั้้�งยัังสะท้้อนให้้ผู้้�เข้้าชมทราบ
ถึึงเบื้้�องหลัังทางความคิิดของชาวญี่่�ปุ่่�นในของแต่่ละชิ้้�น
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"ขนมวาราบิิโมจิิรสมััทฉะ"

“วาราบิิ” คืือ ต้้นอ่่อนของพืืชป่่า
ชนิิดหนึ่่ง� ในตระกููลเฟิิร์น์ ที่่เ� จริิญเติิบโต
ตามธรรมชาติิและมีีการเพาะปลููกอยู่่�
ทั่่�วประเทศญี่่�ปุ่่�น สำำ�หรัับรัับประทาน
นอกจากนี้้� รากของต้้นวาราบิินั้้น� อุุดม
ไปด้้วยแป้้ง จึึงนำำ�รากมาทำำ�แป้้งวาราบิิ
และนำำ�แป้้งวาราบิิมาทำำ�ขนมวาราบิิโมจิิ
ขนมวาราบิิโมจิิ ให้้รสชาติิสัมั ผััสเหนีียว
นุ่่�มและมีีรสชาติิที่่�แสนอร่่อย
	สามารถทำำ�รัับประทานเองที่่�บ้้าน
ได้้อย่่างง่่ายๆ และเข้้ากัันได้้อย่่างดีีกัับ
ชาเขีียวญี่่�ปุ่่�น

©AFLO

วััตถุุดิิบสำำ�หรัับ 2 ที่่�
มััทฉะ
น้ำำ��ตาล
แป้้งวาราบิิ

1 ช้้อนชา
40 กรััม
50 กรััม

1. ผสมแป้้งคิินาโกะ น้ำำ��ตาล  เกลืือ และมััทฉะให้้เข้้ากััน แบ่่งส่่วน
ผสมไว้้ครึ่่�งหนึ่่�ง จากนั้้�นร่่อนส่่วนผสมที่่�เหลืือลงในถาดเพื่่�อป้้องกัันไม่่
ให้้แป้้งขนมจัับกัันเป็็นก้้อนติิดถาด แล้้วเกลี่่�ยให้้ทั่่�ว
2. ผสมมััทฉะกัับน้ำำ��ตาลลงในชาม  เติิมแป้้งวาราบิิกัับน้ำำ��เปล่่า 350
มล. ลงไปคนด้้วยช้้อนจนเข้้าเป็็นเนื้้�อเดีียวกััน
3. นำำ�ส่ว่ นผสมที่่ไ� ด้้ในข้้อ 2 กรองใส่่ลงในหม้้อเปิิดไฟกลาง ค่่อยๆคน
ต่่อไปเรื่่�อยๆด้้วยไม้้พาย
4. เมื่่�อคนจนส่่วนผสมเริ่่�มจัับเป็็นก้้อนสีีขาวที่่�ก้้นหม้้อ หรี่่�ไฟลงเป็็น

เครื่่�องปรุุงสำำ�หรัับผงมััทฉะ
มััทฉะ
น้ำำ��ตาล
แป้้งคิินาโกะ (แป้้งถั่่�วเหลืือง)
เกลืือ

1 ช้้อนชา
2 ช้้อนโต๊๊ะ
2 ช้้อนชา
เล็็กน้้อย

ไฟเบาแล้้วคนส่่วนผสมต่่อไปเรื่่�อยๆ
5. คนจนเนื้้�อแป้้งใส ค่่อยๆเทใส่่ลงในถาดที่่�เตรีียมไว้้ในข้้อ 1 วางไว้้
ในอุุณหภููมิิห้้องเป็็นเวลา 30 นาทีี จนแป้้งเริ่่�มเย็็น หลีีกเลี่่�ยงการนำำ�
ไปแช่่ในตู้้�เย็็น เนื่่�องจากจะทำำ�ให้้เนื้้�อขนมแข็็งและไม่่อร่่อย
6. รอจนแป้้งเริ่่ม� เซ็็ทตััวเย็็นลง ใช้้ไม้้พายค่่อยๆแซะรอบๆถาดค่่อยๆ
วางขนมลงบนเขีียงระวัังอย่่าให้้เนื้้�อขนมขาด หั่่�นขนมเป็็นชิ้้น� พอดีีคำำ�
เพื่่�อรัับประทานง่่าย จััดเรีียงขนมลงบนจาน จากนั้้�นโรยส่่วนผสมผง
มััทฉะที่่�แบ่่งไว้้ในข้้อ 1 ลงบนหน้้าขนม เป็็นอัันเสร็็จสมบููรณ์์

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_th/index.html

อ่่านวารสารจากญี่่�ปุ่� ่นย้้อนหลัังผ่่าน QR Code
เพีียงแสกน QR Code ด้้วยกล้้องของโทรศััพท์์
มืือถืือ ท่่านก็็สามารถอ่่านวารสารจากญี่่�ปุ่่�นใน
รููปแบบไฟล์์ PDF พร้้อมทั้้�งฉบัับย้้อนหลัังใน 1 ปีี

